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RESUMO 

 

 

 Neste Texto Sistematizado, o candidato a Livre Docente expõe os principais resultados 

alcançados em sua trajetória após o doutorado, em termos de atividades de ensino, extensão, 

administrativas e de pesquisa. Ênfase especial é destinada à análise crítica das atividades de pesquisa 

e orientação de dissertações e teses junto ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica – 

PPGEE, da FE-IS UNESP. O enfoque principal da pesquisa refere-se à proposição teórica e 

experimental de novas técnicas de detecção de fase óptica empregando-se interferometria laser, e 

suas aplicações na medição de deslocamentos microscópicos, na caracterização de atuadores 

piezoelétricos flextensionais e em medições de tensões elétricas elevadas. A motivação para a 

realização da pesquisa, a exposição dos desafios e as soluções propostas são discutidas. Inserções em 

outras áreas, que envolvam sensores e sistemas ópticos, bem como, a cooperação com grupos de 

pesquisas afins, internos e externos à FE-IS UNESP, são apresentadas. No final, discutem-se as 

pesquisas atuais  e as perspectivas futuras. 
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Capítulo 1 

Introdução 

Conforme publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, volume 126, número 123, 

página 180, de 5 de julho de 2016, em seu item 3.1.8., fica estabelecido que os candidatos devem 

apresentar “tese original e inédita ... versando sobre assunto de livre escolha, pertinente à área em 

concurso, ou de texto que sistematize criticamente a obra do candidato ou parte dela, elaborados após 

o doutoramento e por ele apresentado de forma ordenada e crítica, de modo a evidenciar a 

originalidade de sua contribuição nos campos da Ciência, das Artes ou das Humanidades”. Optou-se 

assim, neste concurso de Livre Docência (LD), pela opção de Texto Sistematizado, no qual se 

apresenta uma síntese das atividades acadêmicas do candidato, relacionadas ao ensino, à 

administração, à extensão e à pesquisa, desenvolvidas após seu doutorado. Ênfase particular é dada à 

parte de pesquisa e pós-graduação, nas quais os quesitos de originalidade e contribuição mais se 

destacam. Antes, porém, apresenta-se um breve histórico da trajetória do candidato desde a sua 

graduação até o final da tese de doutoramento. 

1.1  Histórico 

O candidato se graduou Engenheiro Eletricista em 1986, pela Faculdade de Engenharia de 

Ilha Solteira (FE-IS/UNESP), com ênfase na área de Sistemas Elétricos de Potência (ainda durante a 

primeira proposta curricular do curso, datada de 1977). Como parte de sua formação, realizou um 

estágio extracurricular na empresa Eletrimar – Materiais Elétricos Ltda., em Marília-SP, e, um 

estágio curricular remunerado, no Centro de Treinamento da Companhia Energética de São Paulo – 

CESP, unidade de Ilha Solteira, ambos no ano de 1986. 

Em março de 1987, o interessado foi contratado com Professor Auxiliar de Ensino junto ao 

Departamento de Engenharia Elétrica – DEE, da FE-IS/UNESP, para exercer atividades dentro da 

Área de Eletrônica e Controle. Entre março e junho de 1987, permaneceu em caráter provisório, e, 
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depois disso, foi enquadrado no Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), 

mediante regime CLT probatório (até 1990). 

Nessa época, embora a FE-IS ainda fosse considerada oficialmente como sede da reitoria da 

UNESP, essa nunca se instalou na cidade de Ilha Solteira, permanecendo provisoriamente na cidade 

de São Paulo, onde se mantém até hoje, agora na qualidade de sede permanente. Além disso, até o 

ano de 1989, devido à ausência de quantidade suficiente de professores titulados no corpo docente da 

FEIS e de Departamentos oficializados segundo o Regimento Geral (RG) da UNESP, a Direção da 

Unidade era exercida por diretores externos à Unidade, nomeados pelo Governador do Estado de São 

Paulo. Esta situação somente foi alterada em setembro de 1989, quando se elegeu o primeiro Diretor 

da FE-IS dentre seu próprio corpo docente. Em concomitância, devido à ausência de no mínimo três 

professores doutores, o DEE ainda não constituía um Departamento de fato, se enquadrando dentro 

das disposições transitórias do RG da Universidade: a Chefia era exercida por um Coordenador e o 

Conselho de Departamento era exercido por uma Comissão Assessora. Somente em dezembro de 

1989 o DEE passou oficialmente a categoria de Departamento, elegendo seu primeiro Chefe e seu 

primeiro Conselho. Ao longo da maior parte desse período, entre 06/1987 e 06/1990, o candidato 

cumpriu o regime de Estágio Probatório, dentro do qual estava impedido de solicitar afastamento 

para aperfeiçoar sua titulação. Devido à falta de um programa de pós-graduação no próprio DEE, e, 

devido a problemas com a grande quantidade de docentes afastados (permitia-se o afastamento de 

apenas 1/3 do DEE) para se titular em Universidades externas (com auxílio do antigo programa 

CAPES/PICD), foi necessário se aguardar até o início de 1991 para que o interessado pudesse iniciar 

seu mestrado. 

Durante o período probatório, o candidato desenvolveu pesquisa obrigatória de RDIDP 

intitulada “Desenvolvimento de um Medidor de Potência de Radiação Eletromagnética”, 

envolvendo-se com a análise teórica e experimental de transdutores piroelétricos e fotoacústicos para 

a faixa de radiação eletromagnética entre infravermelho e ultravioleta. Devido à falta de doutores no 

DEE, o orientador do candidato foi o pesquisador da Embrapa de São Carlos, Dr. Mauro Henrique de 

Paula. Segundo o regimento da UNESP, esse tipo de pesquisa é trienal e, portanto, durou até metade 

de 1990. Anos mais tarde, o candidato voltou a trabalhar com esse tema, em 2007, em cooperação 

com o Dr. Mauro, agora professor da UFMS. Além dos fenômenos físicos envolvidos no assunto, o 

interessado teve um grande envolvimento com circuitos e dispositivos eletrônicos, bem como, com 

técnicas de processamento de sinal. 

A próxima pesquisa em RDIDP desenvolvida pelo interessado na FE-IS, proposta 

originalmente para o triênio de julho de 1990 e junho de 1993, tinha como título: “Desenvolvimento 

de um Medidor de Irradiância Solar Eletrônico”, orientada pelo docente do DEE, Prof. Dr. Aparecido 
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Augusto de Carvalho. Entretanto, como o candidato obteve bolsa CAPES/PICD para cursar o 

mestrado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA, o projeto de pesquisa foi alterado em abril 

de 1992, para se trabalhar com: “Análise Teórica e Experimental do Efeito Eletro-Óptico e do Efeito 

Acústico Óptico em Configurações Cristalinas Volumétricas”.  

Durante o intervalo de tempo entre março de 1991 e janeiro de 1993 realizou-se o mestrado 

no ITA, junto ao Departamento de Microondas e Eletroóptica da Divisão de Engenharia Eletrônica e 

Computação, sob orientação do Prof. Dr. José Edimar B. Oliveira. A tese teve como título: “Análise 

do Interferômetro Mach-Zehnder com Controle Acústico-Eletro-Óptico”, no qual se desenvolveu um 

sistema de ajuste de fase de sinal óptico através de interferometria heteródina, com o auxílio de 

célula Pockels de niobato de lítio e de célula Bragg isotrópica operando em 40 MHz. Essa tese 

ganhou o Prêmio Unibanco de melhor tese da Divisão de Engenharia Eletrônica do ITA, no ano de 

1993. 

O candidato retornou do mestrado e retomou suas atividades no DEE em meados de 1993, e, 

entre julho de 1993 e junho de 1996, desenvolveu a pesquisa de RDIDP intitulada “Implementação 

de um Interferômetro Óptico do Tipo Mach-Zehnder para Aplicações em Instrumentação e 

Sensores”, na qual se implementou a técnica de supressão de banda lateral única a fim de se controlar 

a fase de sinais ópticos, e também, para realizar medições de coeficientes eletroópticos de cristais 

uniaxiais (no caso, o niobato de lítio). Entretanto, em meio ao projeto, em agosto de 1994, obteve-se 

permissão para cursar o doutorado, também no ITA, no Departamento de Microondas e 

Optoeletrônica.  

O principal interesse do doutorado, também orientado pelo Prof. Dr. José Edimar, se 

concentrou em dispositivos a base de óptica integrada objetivando-se modular a portadora óptica em 

sistemas de comunicação de alto desempenho (faixa de GHz). Propunha-se implementar 

moduladores eletroópticos integrados, beneficiando-se de cristais de niobato de lítio sintetizados na 

USP/São Carlos (Prof. Dr. Jose Pedro Andreeta), da infraestrutura dos Laboratórios de 

Microeletrônica (LME) da UPUSP (Prof. Dr. José Kléber Cunha Pinto) e de astrofísica do INPE 

(Prof. Dr. Eugenio Scalise Junior), e, com o projeto e coordenação realizados no ITA (projeto 

temático FAPESP, processo no. 90/4122-0) pelo Prof. Dr. José Edimar. A técnica originalmente 

selecionada para fabricar os guias ópticos, cuja célula básica era um interferômetro de Mach-Zehnder 

integrado, foi a difusão de titânio, um processo industrial oneroso (utiliza equipamentos multi-

usuários, como metalizadoras por sputtering, pattern generator, etc.) e lento (consome entre 12 e 14 

horas, em fornos com temperaturas superiores a 1000oC e com atmosferas de Argônio, Oxigênio, 

etc.). A parceria entre ITA e EPUSP foi viabilizada pela colaboração do Prof. Dr. José Kléber do 

LME. Na época, a manipulação dos equipamentos do LME só era permitida aos engenheiros de 
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produção da EPUSP, por se exigir longo tempo de treinamento operacional (as vezes, no exterior). 

Contudo, o candidato percebeu que a sala limpa do LME/EPUSP não era suficientemente adequada 

para aquele tipo de processo de produção: os fornos não eram usados exclusivamente para niobato de 

lítio (mas também com semicondutores a base de silício e germânio) e, com isso, inseriam 

contaminações prejudiciais ao chip óptico; o grau de limpeza da sala (que também era usada para 

fins didáticos) estava distante do necessário (em torno de 10 partículas por pé cúbico).  

Diante das dificuldades assim impostas, deu-se preferência por prosseguir com a pesquisa no 

Instituto de Estudos Avançados (IEAv/CTA), onde o candidato passou a atuar como Pesquisador 

Colaborador Técnico-Científico entre fevereiro a dezembro de 1996, sob a supervisão do 

pesquisador (na época, ex-professor do ITA) André Luis Côrtes. Neste caso, porém, mudou-se 

totalmente o enfoque da produção do guia óptico de canal, passando-se da difusão de titânio em 

niobato de lítio em corte-Z, para troca de prótons em niobato de lítio em corte X, com o auxílio de 

ácido benzóico. Como vantagem, o processo de fabricação do guia óptico passou a ser muito mais 

rápido (formação do guia em torno de 15 min, seguido de 3 horas de annealing) e barato. 

Concomitantemente, o próximo projeto de RDIDP proposto na UNESP, previsto para julho de 1996 

e junho de 1999, foi intitulado: “Análise e Projeto de Moduladores Eletro-Ópticos Integrados”. 

Antes de 1996, vários grupos de pesquisa recorriam à colaboração do antigo CPQd da 

Telebrás (Campinas, SP) para a fabricação das máscaras de guias ópticos e de eletrodos de 

modulação, e esta era a alternativa que o IEAv contava até então para a realização do seu projeto. 

Contudo, após 1996, o CPQd iniciou um processo de privatização, e, sua política de pesquisa passou 

a privilegiar o projeto de sistemas de comunicações ópticas comerciais, com a importação de seus 

elementos constituintes, em detrimento da pesquisa acadêmica de dispositivos e componentes 

fotônicos. Assim, foi necessário contratar os serviços do Centro de Tecnologia da Informação (CTI) 

de Campinas, o qual dispunha de sala limpa necessária à fabricação das máscaras para os canais 

ópticos e eletrodos de modulação. Na época, também foi contratada uma consultoria do CTI para a 

construção de uma sala limpa no próprio IEAv, no entanto, tal sala demandou aproximadamente uma 

década para entrar em operação. Guias ópticos do tipo slab e canal foram fabricados e linhas M (do 

inglês, M lines) foram detectadas, sendo que tal procedimento para o guia de canal foi uma 

realização inédita na época. Contudo, ainda era necessária executar as etapas de transferência de 

padrão dos guias nas configurações de Mach-Zehnder e de acoplador direcional para o substrato de 

niobato de lítio, bem como, a deposição do buffer layer e o encapsulamento do chip óptico. Ambas 

as tarefas foram finalizadas pelo pesquisador do IEAv, André Côrtes, alguns anos depois, sendo a 

primeira em colaboração com o Laboratório de Sitemas Integráveis (LSI) da USP e, a segunda, com 

o auxílio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). No entanto, ao longo do processo 
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ficou evidente a carência de modelamento matemático rigoroso dos moduladores operando em 

frequências de microondas, o qual envolve: análise dos efeitos da anisotropia do substrato cristalino, 

da modulação eletroóptica resultante da interação entre os campos gerados por eletrodos planares 

(guias de ondas do tipo CPS ou CPW, a base de filmes finos) e o modo óptico guiado em guia de 

canal difundido, dos problemas de descasamentos de velocidades entre os sinais óptico e de 

modulação, do descasamento de impedâncias entre os geradores (e cargas) com o acesso de entrada 

(saída) do dispositivo a ondas caminhantes, do problema da assimetria da largura dos eletrodos, do 

efeito do buffer layer e de substratos suspensos sobre camadas de ar, da influência do invólucro 

metálico, dentre outros (Kitano, 2001). Mesmo que o dispositivo do IEAv satisfizesse a operação em 

baixa frequência, operando segundo o princípio de circuito concentrado, dificilmente seria 

competitivo com os produtos fabricados por empresas internacionais como, por exemplo, a antiga 

Lucent Technologies (40 Gbits/s), operando como circuito distribuído (modulador por ondas 

caminhantes). 

O fim dessa parceria ocorreu ao final de 1996, quando uma pane elétrica danificou vários dos 

equipamentos do CTI (devido a um blackout originado pela usina hidroelétrica de Itaipu), os quais, 

demandavam a vinda de técnicos especializados do exterior a fim de repará-los. Diante do cenário 

desfavorável naquele momento, o candidato (com anuência de seu orientador) optou, no início de 

1997, por abandonar completamente as atividades de fabricação dos chips ópticos, e iniciar um novo 

projeto de tese, agora envolvendo a pesquisa de ferramentas numéricas para o projeto de 

moduladores eletroópticos em óptica integrada. O campo modulador foi analisado pela método de 

abordagem de domínio espectral (ADE), o campo óptico foi modelado heuristicamente por uma 

equação de onda usada regularmente em física quântica, e, a interação eletroóptica, através da teoria 

de modos acoplados. Começando por reproduzir resultados numéricos de artigos seminais sobre o 

método de ADE, datados de 1973, obteve-se capacitação para se atingir o estado da arte do assunto 

no final de 1997. Em 1998, o candidato começou a publicar em congressos os primeiros resultados 

originais da nova pesquisa. Em setembro de 1998, o interessando realizou seu Exame Geral de 

Qualificação no tema. 

Contudo, o afastamento do candidato cessou em agosto de 1998, retomando-se as atividades 

didáticas e administrativas na FE-IS sem, no entanto, ter concluído a tese. Com o acúmulo de 

trabalho, a tese somente pode ser concluída em fevereiro de 2001, sendo intitulada “Aplicação da 

Abordagem de Domínio Espectral para Análise de Moduladores Eletroópticos Integrados” (Kitano, 

2001). As principais contribuições do trabalho foram desenvolvidas nesse período na FE-IS, e 

envolvem: a determinação da conformação espacial do campo modulador, gerado por distribuição 

assimétrica de eletrodos planos, recorrendo-se ao método de imagens, e, explorar o efeito da 
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orientação arbitrária dos eixos cristalinos (usando ângulos de Euler) do substrato anisotrópico 

objetivando melhorar o desempenho do modulador. 

A partir do doutorado, e devido ao fato do candidato já estar na UNESP há mais de 10 anos, 

não houve mais a necessidade de se submeter projetos trienais de RDIDP e com tutela de 

orientadores. Em novembro de 2001, o candidato foi credenciado para o Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia Elétrica - PPGEE, na Área de Concentração “Automação”. 

Entretanto, sendo o docente o único elemento que trabalhava com optoeletrônica na FE-IS, e, 

sendo o curso de pós-graduação do DEE ainda recente (o mestrado foi criado em junho de 1992, e, o 

doutorado, em 1999) e voltado à formação de profissionais com capacitação em automação, não se 

encontrou recursos humanos (ex-alunos da FE-IS ou de outras IES) especializados em 

telecomunicações (com forte formação em fenômenos abrangendo óptica ou microondas)  que 

possibilitasse a implantação de pesquisas em óptica integrada. Assim, optou-se por investir na 

orientação de dissertações e teses na área de instrumentação eletrônica, em particular, envolvendo-se 

interferometria óptica. Uma vez definida essa questão, investiu-se na infraestrutura do Laboratório de 

Optoeletrônica - LOE que, no início, herdou recursos de professores que, no passado, trabalhavam 

com espectroscopia óptica na UNESP. Com o auxílio de equipamentos da graduação e de outros 

professores do DEE, foram gerados resultados que permitiram as primeiras publicações em 

periódicos. Estes, por sua vez, forneceram subsídios para a aprovação de projetos financiados pela 

FAPESP e CNPq, permitindo a aquisição de equipamentos que hoje suprem o LOE. Somente no ano 

de 2014, quando o grupo de alunos do LOE efetivamente adquiriu expressivo volume e robustez, e, 

com a consolidação da linha de pesquisa em optoeletrônica na FE-IS, é que o candidato retomou ao 

assunto de sua tese de doutorado (óptica integrada), orientando alunos mais amadurecidos no tema, 

no nível de doutorado. Além disso, devido ao seu envolvimento pregresso com instrumentação 

eletrônica, em espectroscopia piroelétrica e fotoacústica e em propagação de ondas elásticas em 

sólidos, parcerias foram estabelecidas com grupos externos: Departamento de Física da UFMS 

(ondas térmicas), e internos à FE-IS: Laboratório de Ultrassom da FE-IS (ondas elásticas guiadas), o 

Laboratório de Instrumentação (medição de raios-X), Laboratório de Hidrologia e Hidrometria (roll 

waves), dentre outros. 

 

1.2  Atividades de Ensino 

Desde 1987, o candidato ministrou cerca de 12 disciplinas diferentes para o curso de graduação 

em Engenharia Elétrica. 
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a) Pela primeira estrutura curricular (1977 e 1988): Medidas Elétricas – Teoria e Laboratório (3 

cursos), Eletrônica Industrial – Teoria e Laboratório (4 cursos), Proteção dos Sistemas Elétricos de 

Potência – Teoria (1 curso); 

b) Pela segunda estrutura curricular (1989 e 2004): Princípios de Comunicação – Teoria e 

Laboratório (10 cursos), Instrumentação Eletrônica II (optativa) – Teoria e Laboratório (1 curso), 

Ondas e Linhas de Transmissão (optativa) – Teoria (1 curso), Processamento Digital de Sinais – 

Teoria (4 cursos), Fundamentos de Eletroóptica – Teoria (optativa) (3 cursos), Introdução a Fibras 

Ópticas (optativa) – Teoria (1 curso), Eletrônica II – Teoria e Laboratório (7 cursos); 

c) Pela terceira estrutura curricular (2005 e atual): Ondas e Linhas de Comunicação – Teoria (15 

cursos), Eletrônica I (fusão de Eletrônica I e 50% de Eletrônica II do currículo anterior) – Teoria e 

Laboratório (3 cursos), Eletrônica I– Teoria (3 cursos), Eletrônica II (fusão de 50% de Eletrônica II e 

Eletrônica III do currículo anterior) – Teoria e Laboratório (3 cursos), Eletrônica II – Teoria (4 

cursos), Princípios de Comunicação – Teoria e Laboratório (1 curso), Princípios de Comunicação – 

Teoria (1 curso). 

O candidato orientou 3 alunos de Iniciação Científica com bolsa (PIBIC e PIBITI), 3 alunos 

de Iniciação Científica sem bolsa, 18 trabalhos de graduação (TG), 7 bolsistas do PET, 23 estágios 

curriculares, 5 bolsistas BAEE I (auxílio financeiro para alunos carentes) e 3 bolsistas BAAE III 

(monitoria de disciplina). O interessado acompanhou várias visitas técnicas de alunos do DEE a 

empresas, eventos e instituições externas. Atualmente, o docente orienta 1 IC PIBIC, 1 TG, 1 BAAE 

I e 1 BAAE III. (Somente as atividades em que se localizaram os comprovantes a tempo constam do 

Memorial.) 

 No curso de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, foram ministrados 4 disciplinas 

diferentes: Sensores a Fibras Ópticas (atualmente chamado de Sensores Ópticos) (3), Ondas e Linhas 

de Comunicação (1), Fundamentos de Optoeletrônica (atualmente chamado de Optoeletrônica) (6) e 

Ondas Acústicas - Princípios e Aplicações (1). O candidato concluiu a orientação de 11 dissertações 

de mestrado, co-orientou 3 mestrados e orientou 3 teses de doutorado. Atualmente, orienta 5 

doutorados no PPGEE e co-orienta 1 doutorado no PPGEM (Engenharia Mecânica). 

 

1.3  Atividades de Extensão 

Entre 1987 e 1994 foram oferecidos diversos cursos de formação de técnicos da CESP, no 

formato de atividade concomitante remunerada, via Fundação para o Desenvolvimento da UNESP – 

FUNDUNESP. Foram ministrados cursos de Eletrônica Básica (12), Eletrônica Digital I (5), 
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Eletrônica Básica Aplicada II (1), Instrumentação Analógica e Digital (1) e Eletrônica Básica 

Aplicada a Relés de Proteção (1). Coordenou-se cursos de Eletrônica Básica (4), Eletrônica Digital I 

(3), Instrumentação Analógica e Digital (1) e Eletrônica Básica Aplicada a Relés de Proteção (1). 

Pareceres técnicos remunerados (3) e não remunerados (2) foram emitidos para a Fundação de 

Ensino, Pesquisa e Extensão de Ilha Solteira - FEPISA. O candidato foi Cotutor do Grupo 

PET/Elétrica entre 2002 e 2005, na gestão do Prof. Dr. José Paulo Garcia Fernandes, e Colaborador 

Direto na gestão do Prof. Dr. Aparecido Augusto de Carvalho. Foram proferidas diversas palestras e 

mini-cursos em eventos da FE-IS como, por exemplo, Semana da Engenharia, Encontro de Cipeiros 

e grupo PET. 

 

1.4  Atividades Administrativas 

O candidato participou como membro titular de comissões eletivas do DEE e da FE-IS: 

a) Conselho de Departamento de Engenharia Elétrica (anos 2015, 2011, 2009, 2003) 

b) Conselho de Curso de Graduação em Engenharia Elétrica (2013) 

c) Vice-Chefe do Departamento de Engenharia Elétrica (2005). 

 De 10/2003 a 08/2005 atuou como substituto eventual da Chefia do DEE. Além disso, atuou 

como membro suplente do Conselho de Curso de Graduação em Engenharia Elétrica (2015), do 

Conselho de Curso de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (2013, 2010, 2007, 2002) e do 

Conselho do Departamento de Engenharia Elétrica (2013). No segundo semestre de 2002 e ao longo 

de todo ano de 2009 atuou como membro efetivo do Conselho de Curso de Pós-Graduação, por 

ocasião de afastamento temporário do titular.   

 O docente participou de 39 comissões não eletivas do DEE e da FE-IS, nomeadas por 

portarias da Chefia do Departamento ou da Direção da Unidade. Em particular, atuou como 

Coordenador do Laboratório de Ensino do Departamento de Engenharia Elétrica em 2008, 2001, 

1999, 1993 e 1990. Participou de 7 bancas de Concursos Públicos para contratação de docentes, 

professores substitutos e funcionários. 

 

1.5  Atividades de Pesquisa 

Após sua graduação, o candidato concentrou sua pesquisa na área de óptica e optoeletrônica e 

voltados à Instrumentação Eletrônica, sendo este o Grupo de Pesquisa (registrado no CNPq e na Pró-

Reitoria de Pesquisa da UNESP) ao qual pertence. Como dito em parágrafos anteriores, entre 1987 e 
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1990, se envolveu com espectroscopia piroelétrica e fotoacústica, o que viabilizou uma orientação de 

doutorado em tema envolvendo ambos os assuntos em 2014. Após 1991, sua área de interesse se 

concentrou principalmente em optoeletrônica, sendo sua tese de mestrado dedicada à interferometria 

laser. Nesse trabalho, analisou-se o efeito eletroóptico e a célula Pockels, o que permitiu suas 

aplicações em medidores de tensões elétricas elevadas nos anos posteriores (após 2006). No 

mestrado, trabalhou-se com um interferômetro Mach-Zehnder heteródino, operando em 40 MHz, 

utilizando uma célula acústico-óptica (Bragg cell). O estudo de ultrassom, necessário àquela 

pesquisa, viabilizou o desenvolvimento de atividades com ondas de Lamb em anos recentes (2014 e 

2015); a cooperação com o grupo de Ultrassom do DEE se tornou prática regular a partir de 2005.   

Ao iniciar suas atividades de orientador no PPGEE (em 2001), o candidato implantou o LOE 

e estabeleceu a interferometria homódina como principal tema de pesquisas. Na época, este tópico 

pareceu ser o mais identificado com o enfoque geral do PPGEE, voltado para “automação”, e com os 

demais grupos de pesquisas de seu corpo docente. Vários métodos inéditos de detecção de fase 

óptica foram propostos, usando interferômetros de Michelson, recursos de plataformas de aquisição 

de dados e técnicas de processamento analógico/digital de sinais. Aplicações na medição de 

deslocamentos microscópicos gerados por atuadores piezoelétricos flextensionais (APF) têm 

constituído a principal frente de trabalho. 

Mais recentemente (2014), o candidato também tem orientado pesquisas de doutorado na área 

de sua própria tese, ou seja, em óptica integrada. Trabalhos envolvendo o método de abordagem de 

domínio espectral, bem como, vários outros métodos numéricos, estão em andamento. 

Nos próximos capítulos, ênfase especial será dedicada à discrição das atividades do candidato 

na pesquisa e na pós-graduação após o seu doutorado. No capítulo 2, discute-se o problema da 

interferometria óptica e suas aplicações à caracterização de APFs e à medidores de tensões elétricas 

elevadas. No capítulo 3, descrevem-se algumas contribuições advindas de orientações de alunos de 

graduação, mestrado e doutorado na área de interferometria laser, realizados a partir de 2001. 

Trabalhos envolvendo outras técnicas ópticas são descritas no capítulo 4. Atividades de cooperação 

com outros grupos de pesquisa, internos e externos a FE-IS, são descritos no capítulo 5. No capítulo 

6, apresentam-se as pesquisas que estão sendo desenvolvidos atualmente, e discutem-se trabalhos 

futuros e outros temas de interesse. 
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Capítulo 2 

O Problema da Interferometria Óptica 

 

 A proposição de novos métodos de detecção de fase óptica através de interferometria laser é a 

principal linha de pesquisas conduzida pelo candidato a LD após o seu doutoramento, a partir da qual 

foi obtida a maioria das contribuições em termos de formação de recursos humanos e de publicações. 

Ênfase é dada às aplicações envolvendo a caracterização de atuadores piezoelétricos flextensionais 

(APF), através de interferômetros de Michelson (ou Michelson modificado), bem como, à medição 

de tensões elétricas elevadas, através de sensor óptico de tensão a base de efeito eletroóptico.  

 

2.1 Atuadores Piezoelétricos Flextensionais 

Como é bem conhecido, o efeito piezoelétrico direto refere-se à geração de uma distribuição 

de cargas elétricas e, consequentemente, de uma diferença de tensão entre as superfícies de uma 

amostra, quando essa é submetida a uma deformação mecânica (Cady, 1946). Por outro lado, no 

efeito inverso, ocorre a deformação da amostra quando submetida a uma tensão ou campo elétricos. 

O efeito piezoelétricos inverso tem sido amplamente empregado na implementação de atuadores 

mecânicos utilizando-se, por exemplo, cristais como o quartzo, niobato de lítio, etc. (Kino, 19787), 

bem como, cerâmicas como o PZT (titanato zirconato de chumbo) e outras (Rosenbaum, 1988). Em 

geral, os piezocristais são desejáveis em operações de altas frequências (MHz e acima), enquanto as 

piezocerâmicas são adequadas para frequências mais baixas (até centenas de kHz). Em certas 

aplicações, onde se opera com elevada razão de aspecto, como na indústria de microeletrônica (para 

o posicionamento de máscaras) ou em microscopia de varredura (para o posicionamento de 

amostras), é importante que um tal atuador possua elevada faixa dinâmica, a fim de gerar 



11 
 

deslocamentos que vão desde picometros até micrometros, ou mais (Devasia, et al., 2007). Na área 

de manipulação celular (injeção intracitoplasmática) ou de microcirurgias, é desejável se operar 

ferramentas na faixa de micrometros, mas com resolução de nanometros (Bergander et al., 2003).  

No caso particular do PZT, a deformação da piezocerâmica é relativamente pequena, o que 

proporciona boa resolução e eficiência na nanoescala, porém, não pode ser usada diretamente como 

um atuador na faixa superior a centenas de micrometros, a menos que tensões elevadas sejam 

utilizadas, ou então, que se opere o dispositivo em sua frequência de ressonância mecânica. Neste 

último caso, podem ocorrer problemas de largura de banda e linearidade reduzidas. Para esse fim, 

frequentemente são empregados mecanismos amplificadores em conjunto com as piezocerâmicas, a 

fim de converter uma pequena deformação induzida num deslocamento maior de saída, o qual pode 

ser usado em aplicações práticas com pequenas tensões de alimentação (Leletty et al., 2003; Dogan 

et al., 1997). Mecanismos flexíveis a estado sólido, do tipo solidário com a piezocerâmica (compliant 

mechanism), são usados regularmente para esta função, com o objetivo de se evitar perdas, como 

ocorre com mecanismos convencionais usando-se pinos, juntas e/ou dobradiças. Um atuador muito 

eficiente e com mecanismo amplificador solidário, corresponde ao atuador piezoelétrico 

flextensional, como os investigados na pesquisa do candidato. 

Neste texto (embora não seja regra geral), a terminologia APFMA refere-se tanto aos 

atuadores piezoelétricos flextensionais que contenham uma única piezocerâmica (algumas vezes 

designados simplesmente por APF), quanto aos atuadores piezoelétricos flextensionais multiatuados 

(por duas ou mais piezocerâmicas), como os nanoposicionadores/deslocadores XY. Nas pesquisas, os 

APFMAs foram projetados e manufaturados pelo Grupo de Sensores e Atuadores da Escola 

Politécnica da USP - EPUSP (Silva et al., 2003; Silva & Kikuchi, 2000; Carbonari et al., 2009; 

Carbonari et al., 2007; Carbonari et al., 2005), com o qual o candidato mantém vínculo de 

cooperação desde 2005. 

Novos modelos de APFs têm sido desenvolvidos na EPUSP usando-se a técnica de 

otimização topológica, um método de projeto computacional que combina um algoritmo de 

otimização e o método de elementos finitos, para satisfazer um compromisso entre grandezas 

antagônicas como deslocamento e força, flexibilidade e rigidez, etc., a fim de se encontrar a 

topologia ótima das partes mecânicas. Na Figura 1, ilustram-se seis exemplos de APFs utilizados nas 

pesquisas do candidato, consistindo essencialmente de uma piezocerâmica de PZT fixada a uma 

estrutura metálica flexível, a qual proporciona tanto amplificação quanto conversão da direção dos 

deslocamentos (de extensional para flexural). Todas as piezocerâmicas (PZT-5A, American 

Piezoceramics) dos APFs são polarizadas na direção da menor dimensão, a qual é designada como 
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diâmetro. A pilha é colada à estrutura de alumínio com resina epóxi. 

Os deslocamentos nos APFs das Figuras 1(a), 1(c), 1(d) e 1(f) decrescem do centro da 

estrutura metálica, onde um deslocamento máximo é observado, para as bordas, onde o deslocamento 

é igual ao da piezo cerâmica (ou pilha) isolada. Cada APF das Figuras 1(b) e 1(e) apresenta 

deslocamento máximo em quatro pontos a meio caminho entre a borda e o centro, local onde o 

deslocamento é nulo. Ao contrário dos APFs em estruturas bipartidas das Figuras 1(a), (b) e (c), os 

protótipo das Figuras 1(d), (e) e (f) foram manufaturado com estrutura metálica em monobloco. 

Quando posicionado no interferômetro, cada APF (com exceção do atuador em pilha) foi fixado a 

um suporte através de 3 pontos, na direção perpendicular ao deslocamento a ser medido (direção 2), 

de modo que a piezocerâmica ficasse livre para vibrar nas demais direções (1 e 3).  

Quando a estrutura metálica flexível, solidária ao APF, está em monobloco (fechada nas 

extremidades), a transmissão de deslocamento da piezocerâmica para o metal envolve dois tipos de 

ações: (i) um mecanismo de pressão entre as extremidades da piezocerâmica e a estrutura flexível, e 

(ii) um mecanismo de cisalhamento entre os eletrodos superior e inferior da piezocerâmica e a 

estrutura flexível. A presença da camada de epóxi entre a piezocerâmica e a estrutura flexível pode 

introduzir não linearidades no mecanismo de transmissão de deslocamento. O mecanismo de pressão 

tende a ser menos afetado pelo comportamento não linear da camada epóxi do que o mecanismo de 

cisalhamento e, portanto, a estrutura fechada não é afetada significativamente pelo epóxi. Por outro 

lado, nos atuadores com estrutura metálica bipartida (aberta nas extremidades), a transmissão de 

deslocamento, da piezocerâmica para a estrutura metálica, se deve principalmente ao mecanismo de 

cisalhamento na camada epóxi e, portanto, o comportamento do APF tende a ser mais afetado pela 

não linearidade da cola. Contudo, esta configuração é mais fácil de montar e não apresenta risco de 

curto-circuito entre os eletrodos da piezocerâmica, o que constitui uma vantagem significativa. 

Desde que o efeito da não linearidade da resina epóxi é difícil de ser modelada no projeto do APF e 

nas simulações com elementos finitos, a medição interferométrica dos deslocamentos gerados têm 

um papel muito importante nos testes de validação e desempenho. 

O projeto de um APF é relativamente complexo e deve se levar em consideração a 

amplificação do deslocamento proporcionada pela estrutura flexível e a força produzida na direção 

do deslocamento de interesse (Carbonari et al., 2005; Silva et al., 2003; Silva & Kikuchi, 2000). 

Esses parâmetros podem ser otimizados se a estrutura for projetada para se obter flexibilidade e 

rigidez. Análises numéricas utilizando o software ANSYS permitem realizar uma modelagem dos 

dispositivos, levando-se em consideração todos os componentes da estrutura: a piezocerâmica, 

adesivos, formas de excitação, pontos de engastes, etc. O objetivo da otimização topológica é 
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mecanismos pode ser encontrada em (Carbonari et al., 2009; Carbonari et al., 2007; Carbonari et al., 

2005). 

Os nanoposicionadores XY da Figura 2 apresentam deslocamentos máximos em vértices 

específicos, onde o deslocamento na direção X, por exemplo, constitui o deslocamento gerado 

quando a piezocerâmica que se encontra na direção perpendicular for excitada. Neste caso, o 

deslocamento ortogonal Y constitui o deslocamento acoplado. Uma medida quantitativa do 

acoplamento entre os deslocamentos X e Y num nanoposicionador XY pode ser obtida pela seguinte 

expressão (Carbonari et al., 2005):   

     xyS sxy  / ,        (1) 

na qual x é o deslocamento direto na direção X (o deslocamento gerado) e ys é o deslocamento 

espúrio (deslocamento acoplado/cruzado) na direção Y. Consequentemente, é importante tentar 

diminuir Sxy durante o estágio de projeto do nanoposicionador XY (Carbonari et al., 2007; Carbonari 

et al. 2005). 

Cita-se que vários outros modelos (não mostrados nas Figuras 1 e 2) foram projetados e 

usinados pelo Grupo da EPUSP, e disponibilizados ao LOE. Como resultado das pesquisas, 

pretendeu-se executar a caracterização desses novos protótipos de atuadores, em termos de fatores de 

mérito como: linearidade do deslocamento gerado em relação à tensão elétrica aplicada, coeficiente 

de calibração (razão nm/V) ou coeficiente LLVS (do inglês linear length-to-voltage sensisitivity), da 

histerese, da faixa dinâmica de deslocamento linear, da resposta em frequência, determinação da 

largura de banda, frequências de ressonância, do fator de acoplamento (no caso de deslocadores XY), 

dentre outros. Com isso, se complementaria a linha de pesquisa do Grupo de Sensores e Atuadores 

da EPUSP, envolvida principalmente com o projeto e fabricação desses dispositivos.  

Em geral, excitam-se os dispositivos com tensão senoidal e se detectam as magnitudes dos 

deslocamentos de saída, desde que se opere dentro das faixas de linearidade entre a tensão elétrica 

aplicada e o deslocamento produzido. A análise de linearidade permite avaliar a amplificação 

provocada no deslocamento da piezocerâmica pela estrutura flexível de metal, possibilitando também 

verificar a deformação máxima e os limites de tensão elétrica de excitação, estabelecendo-se assim, 

um intervalo de resposta linear do deslocamento, normalizado em relação à tensão elétrica aplicada à 

piezocerâmica dos atuadores.  A resposta em frequência possibilita avaliar suas frequências de 

ressonâncias, estabelecendo-se uma largura de banda em que um atuador apresenta uma resposta 

praticamente plana e para a qual pode operar no regime quase estático, abaixo da primeira frequência 

de ressonância.  
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interferômetro [ )(t , em rad]. À medida que a amostra a ser caracterizada vibra longitudinalmente, 

a fase do feixe sensor varia em relação à do feixe de referência, causando movimento de franjas de 

interferência. Se o atuador estiver operando dentro de sua região linear, existe uma 

proporcionalidade direta entre a tensão elétrica aplicada Vext(t) e o desvio de fase óptica )(t

gerado. 

Quando os feixes de saída do interferômetro são superpostos sobre um fotodiodo, a tensão 

elétrica detectada, v(t) medida em mV, exibe a seguinte forma geral (Udd & Spillman, 2011): 

    )]()(cos[1)( 0 ttFAtv         (2) 

sendo A (medida em mV) uma constante de proporcionalidade que depende da intensidade da fonte 

óptica (W/m2), da responsividade de tensão do fotodetector (V/W) e do ganho do circuito de 

condicionamento de sinal (V/V). O fator F (adimensional) está relacionado à visibilidade de franjas, 

e 0  (radianos) é um deslocamento fase estático (em princípio) devido à diferença de caminho óptico 

entre os braços do interferômetro na ausência de sinal )(t .  

Se for possível mensurar a diferença de fase )(t  a partir do sinal elétrico (2), a variação da 

amplitude de vibração do atuador é dada por (Udd & Spillman, 2011): 

 ]4/)([)( ttL        (3) 

sendo  o comprimento de onda da luz laser. Como na faixa óptica, é muito pequeno (da ordem de 

1 m), percebe-se que uma variação de fase de apenas )(t = 1o (a qual pode ser mensurada sem 

dificuldades usando instrumentos eletrônicos) corresponde a um deslocamento de 1,4109 m (isto é, 

1,4 nanometro ou 14 Å), evidenciando a sensibilidade do interferômetro. 

Definindo-se )()()( 0 ttt    como a variação de fase total em (2), obtém-se 

      )(cos1)( tFAtv        (4) 

a qual dá origem à curva característica de entrada e saída do interferômetro [ou seja, o gráfico

)( v ], tal qual as mostradas nos cantos superiores esquerdos das Figuras 4(a)-(d). Na ausência 

de sinal (ou seja, quando )(t =0), a derivada de (3) em relação à fase total  resulta: 

0sensen)(/  AFAFddv  , e assim, quando 0 = /2 rad, tem-se uma inclinação máxima 

(em módulo) na curva característica. O mesmo ocorre para 0 = 3/2 rad. Quando o sinal 0)(  t  

for inserido em (3), como esquematizado na Figura 4(a) [para )(t senoidal e com amplitude 

)(t <<1 rad], é conveniente manter a condição 0  constante e igual à aproximadamente /2 rad, 

quando (2) opera em torno de sua região mais linear e de maior sensibilidade (maior inclinação). 
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presentes no sinal de saída, como mostrado no canto superior direito da Figura 4(c), para o caso 0 = 

/2 rad. Nesses casos são geradas versões bastante distorcidas do sinal de entrada, embora ainda 

preservem todas as informações sobre o mesmo (basicamente, tratam-se de sinais modulados em 

fase, que podem ser demodulados eletronicamente). Mantendo-se a mesma amplitude de entrada, 

mas agora variando 0  para o  valor  rad, obtém-se o sinal de saída mostrado na Figura 4(d), o qual 

é bastante diferente do anterior, evidenciando a variação causada na saída pela mudança em 0 . 

Desta forma, o problema da interferometria óptica consiste essencialmente em se medir valores 

extremamente pequenos da fase )(t , diante de grandes variações aleatórias de  )(0 t .   

Várias técnicas de demodulação de fase estão disponíveis na literatura para medir )(t : 

contagem de franjas (Von Martens, 1987), interferometria com luz branca (Yan et al., 2000), com 

dois comprimentos de ondas (Sasaki et al., 1991), com redes de Bragg (Gangopadhyay, 2004), 

polarimétrica (Varnham et al., 1983), intermodal em fibra óptica (Kumar et al., 2001), métodos 

baseados no espectro do sinal detectado (Sudarshanam & Srinivasan, 1989), interferômetro de 

quadratura (Koo et al., 1982), a técnica homódina ativa (Jackson et al., 1980), heteródina 

(Monchalin, 1986), pseudo-heteródina (Kersey et al., 1984), heteródina com múltiplos comprimentos 

de onda (Kim & Kim, 2004), heteródina sintética (Cole et al., 1982), para citar algumas. Cada 

método apresenta vantagens e desvantagens, cada qual sendo mais adequado para resolver uma 

classe específica de problemas, mas não todos.  

Nas pesquisas do candidato, novos métodos de detecção de fase óptica foram propostos, em 

particular, os métodos homódinos desenvolvidos no domínio do tempo ou no domínio da frequência. 

Embora a maioria deles sejam particularizados para fins de medição de deslocamentos micro e sub-

micrométricos em atuadores piezoelétricos, também podem ser adaptados para medição de ampla 

variedade de outras grandezas físicas. Como exemplo, cita-se a medição de tensões elétricas 

elevadas, assunto que o candidato também desenvolve em sua pesquisa. 

 

 

2.3 Transdutores de Tensões Elevadas – Noções Gerais 

Medições  em  sistemas  de  alta  tensão  têm  sido  realizadas  tradicionalmente  através  de 

transformadores com núcleo de ferro ou transformadores capacitivos (ambos os transdutores 

denominados de Transformadores de Potencial ou TP). Atualmente, a utilização destes equipamentos 

nos modernos sistemas de energia elétrica encontram-se sob intensa revisão devido aos seus custos, 

implicações sobre segurança dos operadores e das instalações nas suas proximidades durante uma 
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falha, o tempo de instalação e as exigências de aterramento da subestação. Desde que os sistemas 

digitais, de controle e de proteção, foram introduzidos nos sistemas de energia elétrica, a capacidade 

de atuação diante de pequenos valores de tensão de saída dos transdutores, bem como, a mitigação 

dos efeitos de interferências eletromagnéticas, tornaram-se importantes. 

Nos últimos anos, o setor de energia elétrica vem considerando as técnicas ópticas como 

alternativas adequadas para se medir alta tensão, em detrimento dos TPs convencionais (Rahmatian 

et al., 2002). São os chamados TPs ópticos, ou também, de transformadores ópticos de tensão (OVT 

- Optical Voltage Transformers) ou sensores ópticos de tensão (OVS - Optical Voltage Sensors). A 

utilização de fibras ópticas para transportar o sinal óptico de medição, para o interior e exterior do 

sensor de medição, isola eletricamente o observador do ambiente de alta tensão, e, isola as medições, 

das interferências electromagnéticas (Bi & Li, 2012). Características atraentes de sensores ópticos 

são: bom isolamento elétrico e nenhuma susceptibilidade a interferências eletromagnéticas ao longo 

do enlace de transmissão que conecta o sensor à subestação, capacidade de controlar remotamente e 

de forma segura os sistemas de energia, medições mais precisas, possuem ampla faixa dinâmica, 

elevada largura de banda, são mais leves, sua manutenção é reduzida, além de possuir rápida resposta 

a transitórios (Leon et al., 2001). Algumas desvantagens dos TPs ópticos se devem essencialmente a 

obsolescência dos sistemas de proteção e medição, que atualmente ainda contam com equipamentos 

de diversas gerações, projetados para receber sinais analógicos de tensões mais elevadas. Neste caso, 

pode tornar-se necessária a utilização de conversores que amplifiquem estes sinais para níveis 

desejados, pois, os TPs ópticos geram sinais de saída bem abaixo dos aceitáveis pelos sistemas 

convencionais. Porém, com a natural modernização das subestações, esta desvantagem vem sendo 

gradativamente superada. 

Na medição da tensão o sensor óptico geralmente é um dispositivo baseado no efeito Pockels, 

medindo-se uma fração da tensão de fase real, utilizando-se de um transformador de tensão 

capacitivo (Zhao et al., 2012). Deve-se enfatizar que o efeito Pockels refere-se às alterações nas 

propriedades ópticas (índice de refração) de certos cristais, tais como o niobato de lítio (LiNbO3), na 

presença de campos elétricos externos. Assim, estes sensores são eminentemente sensores de campo 

elétrico e não de tensão elétrica propriamente dita, de modo que a relação entre a tensão aplicada e o 

campo elétrico deve ser previamente conhecida.  

Os sensores ópticos de tensão CA têm sido amplamente estudados nas duas últimas décadas, 

e a maioria deles empregam cristais Pockels volumétricos como o elemento sensor no interior de 

uma configuração polarimétrica. Como já foi dito, as alterações nas propriedades do material óptico, 

chamados materiais eletro-ópticos, como resultado do campo eléctrico circundante, podem ser 
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princípio, são capazes de operar até na faixa de MHz). Sabe-se que os transformadores de medição 

convencionais, baseados nos princípios eletromagnéticos, apresentam problemas com relação à suas 

respostas na presença de distorções harmônicas. Já os transformadores para instrumento ópticos têm 

apresentado excelente resposta, o que contribui significativamente para uma medição mais precisa 

destas componentes harmônicas. Amplo é o conhecimento das consequências decorrentes da 

presença de altos níveis de distorção harmônica, tanto de tensão quanto de corrente, nos elementos 

componentes dos sistemas de energia e nas cargas elétricas, cada vez mais sensíveis a tais distorções 

(Lima & Santos, 2010). A identificação da presença de componentes harmônicas, bem como sua 

quantificação, tem se tornado cada vez mais importante na avaliação da qualidade da energia elétrica. 

Consequentemente, toda técnica ou equipamento, que venha a contribuir com a quantificação dessas 

distorções, em qualquer nível de tensão ou corrente, devem ser consideradas. 

 

2.4 Sensores Ópticos de Tensões Elevadas  Interferometria Óptica 

A configuração clássica de modulador eletroóptico de intensidades (Yariv & Yeh, 1984), 

proposta na década de 1980 para sistemas de telecomunicações, pode ser empregada como sensor 

óptico de tensões (ou OVS) elétricas elevadas. Um diagrama esquemático desse sistema é mostrado 

foi Figura 5. Uma célula Pockels a base de cristal de LiNbO3 tem sido empregada no LOE, sendo 

que o campo elétrico externo que se deseja medir é aplicado através de eletrodos paralelos à direção 

do eixo Z desse cristal, e, o feixe de laser se propaga na direção Y. Uma fonte de luz é polarizada 

linearmente por um polarizador, e acopla os modos próprios de polarização, ordinário e 

extraordinário do cristal birrefringente, com iguais amplitudes na entrada do cristal. Os dois estados 

de polarização são equivalentes aos feixes de sinal e de referência de um interferômetro clássico, 

como o da Figura 3. Um deslocamento entre suas fases pode ser induzido e constitui uma função 

direta da tensão elétrica aplicada à célula Pockels. Contudo, como estados de polarização ortogonais 

não interferem entre si, emprega-se um segundo polarizador, orientado a 90o do primeiro (chamado 

de analisador), para trazer esses estados a um azimute comum tal que possam se interferir e produzir 

a variação de intensidade detectada na saída. 

Coincidentemente, a curva característica de entrada-saída desse OVS exibe uma grande 

similaridade com a do interferômetro de dois feixes, (2), qual seja (Yariv & Yeh, 1984): 

  )](cos1[
22

)(
sin)( 2 tF

At
Atv 




      (5) 

sendo  v(t)  a  tensão  fotodetectada  e )()()( 0 ttt     a  variação de  fase  relativa  (também  
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chamada de retardo eletroóptico) entre os modos ordinário e extraordinário de propagação no cristal 

birrefringente. O fator A contém informação sobre a potência do laser, responsividade do 

fotodetector e ganho do sistema de aquisição de dados; 0 se refere a uma diferença de fase quase-

estática entre os raios ordinário e extraordinário na célula Pockels, e, (t) é o desvio de fase 

relacionado à tensão elétrica a ser medida [ou seja, Vext(t)]. Geralmente, o modulador é polarizado 

com um retardo de fase fixo e igual a /2 rad, a fim de garantir a operação na condição de quadratura 

de fase sem a necessidade de um bias DC da ordem de vários kV (Yariv & Yeh, 1984), o qual é 

providenciado usando-se a lâmina de /4 mostrada na Figura 5.   

 Como se observa, existe grande similaridade entre as expressões (2) e (5), exceto pelo sinal 

algébrico (−) e pela visibilidade F, a qual se apresenta unitária no caso ideal. (Na prática, F pode ser 

menor que a unidade devido a pequenos erros de orientação dos eixos do cristal ou a 

desalinhamentos da montagem experimental.) Isto ocorre porque, o arranjo do modulador 

eletroóptico de intensidades pode ser interpretado como um interferômetro polarimétrico: ocorre 

interferência entre as componentes dos modos próprios polarizados elipticamente após passarem por 

um analisador (polarizador na saída do sistema). Com isso, a maioria dos métodos propostos para 

detectar fase em um interferômetro de dois feixes pode ser aplicada ao OVS. Contudo, uma 

característica interessante desse sistema é que a célula Pockels com eletrodos paralelos possui 

solução analítica, a qual pode ser deduzida a partir da teoria eletromagnética (Yariv & Yeh, 1984). 

 Os deslocamentos de fase estático e induzido são dados, respectivamente, por: 

 Lnn oe )(
2

0 

       (6) 

e    )()()( 13
3

33
3 tV

d

L
rnrnt extoe 


      (7) 

sendo que λ é o comprimento de onda, no e ne são os índices de refração dos modos ordinário e 

extraordinário, respectivamente, r13 e r33 são coeficientes eletroópticos, L e d correspondem ao 

comprimento e a espessura da célula Pockels, respectivamente, e Vext(t) é a tensão aplicada (e que se 

deseja medir). Quando a célula Pockels é excitada com tensão senoidal, com amplitude Vpeak e 

frequências angular s conhecidas, o deslocamento de fase pode ser escrito como )sin()( stxt   , 

onde x é o índice de modulação (amplitude da variação de fase óptica realtiva). O valor de x é dado 

por: 

  VVx /peak       (8) 

onde V é a tensão de meia-onda da célula Pockels: 
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       (9) 

  O desvio de fase 0  em (6) é muito sensível a variações de temperatura, e  )(/0 n  pode 

atingir valores de 106 rad em experimentos práticos. Por isto, neste texto, a fase quase estática 0 

também será representada por 0(t), uma função que varia lenta e aleatoriamente no tempo. A 

aplicação de métodos de detecção de fase imunes ao desvanecimento é essencial, a fim de fornecer 

proteção contra efeitos de derivas de temperatura ambiente. Se isto for possível, a lâmina de /4 na 

Figura 5 pode ser dispensada, simplificando o sistema. 

 

2.5 Revitalização do LOE com os Projetos de Pesquisas 

Entre 2001 e 2012, a maior parte dos resultados da pesquisa no Laboratório de Optoeletrônica 

(LOE) foi executada graças a pequenos projetos obtidos junto a FUNDUNESP (Fundação para o 

Desenvolvimento da UNESP), à infraestrutura herdada de antigos professores do DEE e que 

trabalhavam com espectroscopia fotoacústica, aos equipamentos do laboratório de ensino do Curso 

de Graduação em Engenharia Elétrica e ao Laboratório de Ultrassom (LUS), com o qual o candidato 

mantém parceria desde 2005. Uma melhoria significativa foi conseguida a partir de 2012 por meio de 

recursos financeiros obtidos por dois projetos de pesquisas: 

1) Projeto de pesquisa FAPESP (Processo: 2012/01629-7) 

         Título:      “Caracterização de novas famílias de atuadores piezoelétricos flextensionias e de  
                                  atuadores piezoelétricos multi-atuados através de interferometria óptica” 
         Vigência:   01/05/2012 a 30/04/2013 
        Recurso:    R$ 55.613,00. 

 

2) Projeto CNPq Universal (Processo: 478817/2012-6) 
         Título:     “Desenvolvimento de novas técnicas de detecção interferométrica de fase 
                                 aplicadas à caracterização de transdutores piezoelétricos“; 
          Vigência:  12/11/2012 a 12/11/2015; 
        Recurso:    R$ 29.014,00. 

 

Além disso,  contou-se  com  auxílios  do  Programa  de  Incentivo  à  Captação  de  Recursos 

(PICR), da Pró-Reitoria de Pesquisa da UNESP, que atribui uma porcentagem vinculada ao valor 

total de cada projeto captado externamente à  UNESP,  para fomentar  pequenos gastos  de  custeio  e 

material permanente. Considerando-se ambos os projetos, captou-se em torno de R$ 6.000,00. 
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Atualmente, o LOE está equipado com sala escura e climatizada, mesa óptica de granito com 

isolação sísmica,  bread-boards metálicos (Newport), bancadas para experimentos elétricos e sala 

anexa com computadores e impressora laser. Tem boa quantidade de componentes ópticos (lasers, 

polarizadores, divisores de feixes polarizadores e neutros, lâminas de /4 e /2, espelhos, lentes, 

expansores de feixes, etc.), optoeletrônicos (fotodiodiodos PIN, células Pockels de LiNbO3, etc.), 

opto-mecânicos (estágios de translação X, Y e Z, rotação, tilt, etc.), eletrônicos (CI’s de natureza 

variada, estação de solda digital, lupa de cabeça com iluminação) e utensílios gerais (micrômetro de 

precisão, ferramentas mecânicas, etc.). Tem disponíveis instrumentos de medição: osciloscópios 

digitais de 2 ou 4 canais (Tektronix), amplificadores lock-in (Stanford e EG&G), eletrômetro 

(Keithley), multímetros digitais (Minipa), sintetizadores de sinais (Tektronix), amplificadores para 

PZT (A A Lab Systems), placas de DSP’s (Texas Instruments - eZdsp TMS320F28335 system kit; 

Piccolo MCU controlStick – Evaluation Tool TMS320C2000 Microcontrollers; Stellaris LM3S3748 

Evaluation Board LM3S3748 ARM Cortex – M3 Microcontroller; e  Stellaris Ethernet-Enabled 

Intelligent Display Modules LM3S6918 ARM Cortex – M3 Microcontroller),  placas de aquisição de 

dados (MyRIO), microcontroladores (PIC, ATmega, Arduino), etc.  

Vários tipos de interferômetros se encontram montados no LOE: Michelson, Mach-Zehnder e 

polarimétrico em quadratura de fases. Também está disponível um outro arranjo polarimétrico, usado 

para medição de altas tensões a base de célula Pockels, bem como acessórios como transformadores 

elevadores de tensão (saída na faixa de dezenas de kV), ponta de prova para medição de alta tensão 

(classe de 20 kV), etc. Em geral, utiliza-se como fonte óptica o laser de He-Ne ( = 633,8 nm). 

Por anos, os sinais interferométricos captados pelos fotodiodos foram adquiridos 

predominantemente por osciloscópio digital e enviados ao computador pela interface GPIB ou USB, 

onde eram processados no ambiente do MATLAB. Alternativamente, empregava-se o single board 

computer Raspberry Pi–2, um computador de dimensões reduzidas, onde é possível desenvolver o 

sistema já embarcado e a realização de medição em tempo real. Atualmente, as técnicas de detecção 

são processadas através do ambiente MATLAB ou SIMULINK, e implementadas digitalmente 

utilizando plataformas como a MyRIO (da National Instruments) através do software LabVIEW.  
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Capítulo 3 

Pesquisas Envolvendo Interferometria Laser 

Neste capítulo, são apresentadas descrições gerais dos artigos publicados em periódicos 

indexados, das publicações em eventos e das orientações concluídas. Como a maioria dessas 

publicações foi oriunda de teses, dissertações e trabalhos de IC orientados na FE-IS, julga-se que a 

melhor forma de se redigir este capítulo é descrever, em ordem cronológica (na medida do possível), 

cada uma dessas obras. Por falta de espaço, julga-se prudente expor os resultados das pesquisas na 

forma de narrativa, apresentando os problemas e explicando as respectivas soluções propostas na 

forma de texto, evitando-se ao máximo os pormenores matemáticos (os quais estão à disposição da 

Banca Examinadora a partir de cópias dos artigos, impressos e anexados aos demais comprovantes 

do Memorial).  

 

3.1 Métodos de Detecção Desenvolvidos no Domínio da Frequência 

A primeira dissertação orientada pelo candidato, intitulada “Interferometria Óptica Aplicada à 

Medição de Amplitudes de Vibração Nanométricas em Piezoatuadores Flextensionais” ocorreu em 

2004, e foi desenvolvida pelo aluno José Vital Ferraz Leão (Leão, 2004). Essencialmente, o 

trabalho teve o propósito de implantar a área de interferometria no LOE. Métodos clássicos como 

contagem de franjas (Von Martens, 1987), baixa profundidade de modulação de fase (Udd & 

Spillman, 2011), J1/J3 (Deferrari et al., 1967) e J1 ...J4 (Sudarshanam & Srinivasan, 1989) foram 

testados. No geral, as aquisições de dados foram realizadas com o auxílio de osciloscópio digital, via 

interface GPIB-USB, com pós-processamento em MATLAB. Embora alguma contribuição tenha 

sido dada ao método de contagem de franjas por Leão (2004), introduzindo-se um aprimoramento 

que permitia executar a contagem de frações de franjas, a maior contribuição do trabalho se referiu à 

caracterização de APFs da EPUSP, algo ainda inédito na época.  
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b) Marçal et al., 2005a (Proceedings of the IMTC 2005); 

c) Marçal et al., 2005b (Proceedings of the Inter Noise 2005). 

Nos artigos acima foram usados métodos espectrais como J1/J3, J1...J4 e J1...J6, os quais são 

descritos a seguir. Quanto o sinal de excitação dos transdutores (APF ou OVS) varia 

harmonicamente no tempo, então, a fase induzida assume a forma )sin()( stxt   , e assim, é 

conveniente reescrever (2) ou (5) em termos de série de Fourier (Sudarshanam & Srinivasan, 1989): 

     
















 







 )(2cos)())(12(sin)()(
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n     (10) 

sendo )(cos 0 tQ   e )(0 tsenP  , fatores que dependem da variação aleatória da fase )(0 t , e, 

)(xJ n  é uma função de Bessel de primeira espécie e ordem n (=1, 2, 3, ...). Verifica-se que o sinal 

v(t) é composto de um termo DC e de harmônicas ímpares e pares, em frequências múltiplas da 

componente fundamental em s , cujas amplitudes são dadas, respectivamente, por: 

   )(1212 xAFPJV nn   ,   (11a) 

  )(22 xAFQJV nn  ,       (11b) 

sendo ...,3,2,1n . Por exemplo, o método de J1/J3 sugere mensurar as magnitudes das 

componentes fundamental (V1) e terceira harmônica (V3) de v(t) e, em seguida, calcular a razão entre 

as mesmas. Assim, para n = 1 e 3 em (11a) tem-se a equação transcendental: 

)(/)(/ 3131 xJxJVV              (12) 

a qual, por não ter solução analítica, deve ser resolvida numericamente a fim de extrair x. Durante o 

cálculo da razão V1/V3, apenas as raias espectrais ímpares estarão envolvidas e, assim, os coeficientes 

AFP de (10a) são automaticamente cancelados na divisão entre o numerador e denominador de (12), 

evidenciando que o cálculo de x independe do valor de 0 . Por esse motivo, em princípio, tal método 

é imune ao desvanecimento; por não depender do parâmetro AF, também se pode afirmar que o 

método independe da estabilidade da fonte óptica, da responsividade do fotodiodo e da visibilidade.  

Por outro lado, o método conhecido como J1...J4 constitui uma solução elegante na qual se 

calcula o índice de modulação a partir de V1, V2, V3 e V4, as magnitudes das quatro primeiras 

harmônicas da tensão fotodetectada (10). O método J1... J4 é baseado em relações de recorrências das 

funções de Bessel e permite o cálculo direto do deslocamento de fase óptica induzido no feixe de sinal, x, 

através de (Sudarshanam & Srinivasan, 1989): 
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como mostrado nas Figuras 10(a) e (b). Assim, o campo elétrico foi aplicado na direção Y e a 

propagação óptica ocorria na direção Z. O valor da tensão de meia-onda dessa célula foi estimado em 

V = 180 kV. Tensões elevadas foram geradas alimentando-se um transformador de distribuição pelo 

lado secundário com até 220 volts RMS, e aplicando-as entre os eletrodos superior e inferior do 

sensor. 

                                          

                                 (a) 

     

                        (b) 

Figura 10 - Célula eletroóptica de LiNbO3 para medição de média tensão. (a) Cristal de LiNbO3 utilizado como elemento 
sensor. (b) Célula Pockels   montada com o cristal (Martins, 2006). 

Grande esforço analítico foi investido a fim de estabelecer um procedimento experimental 

que conduzisse a um alinhamento perfeito entre a direção de propagação do feixe óptico e o eixo 

longitudinal, bem como, entre o paralelismo dos modos ordinário e extraordinário com os eixos 

transversais do cristal de LiNbO3. Para isto, procedeu-se a análise das figuras de franjas que resultam 

quando o feixe óptico incide no cristal dentro de um cone cujo eixo coincide com a direção de 

propagação, Y ou Z, obtendo-se os resultados mostrados na Figura 11. Os casos das Figuras 11 (a) e 

11(b), referem-se a configuração da Figura 10, e são bem conhecidos da literatura, sendo que o 

padrão de franjas se forma devido à luz espalhada no interior do cristal. A cruz de malta é formada 

pela direção dos eixos do polarizador e analisador (Born & Wolf, 1972). A regra prática estabelece 

que o resíduo do feixe óptico principal deve incidir exatamente no centro da cruz de malta. A 

aplicação de campo elétrico ao cristal modifica substancialmente este padrão de franjas (o cristal 

sofre conversão, de uniaxial para biaxial). Os casos das Figuras 11 (c) e 11(d) referem-se à 

configuração da Figura 9, e não era conhecida pelos autores na época. As assíntotas estão nas 

direções dos eixos do polarizados e analisador. Novamente, a regra prática estabelece que o feixe 

principal deve incidir exatamente no centro do padrão de franjas para que se tenha um excelente 

alinhamento. 
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lado, o caso 13(b) ilustra o comportamento errático dos sinais fotodetectados devido a influência de 

derivas térmicas. Contudo, ao se aplicar (12) ou (13) a ambos os sinais [Figuras 13 (a) e 13(b)], 

obtiveram-se os mesmos resultados, conforme revelam as Figuras 14 (a) e 14(b), independente do 

desvanecimento do sinal. 

Os resultados dessa dissertação foram publicados em: 

(a) Martins et al. 2006 (Proceedings of the INDUSCON 2006), 

o qual ganhou o prêmio de melhor artigo na área de Componentes e Dispositivos Elétricos do 

congresso. 

A primeira tese de doutorado orientada pelo candidato ocorreu em 2008, de Luiz Antônio 

Perezi Marçal, e intitulada “Novas Técnicas de Detecção de Fase Óptica em Interferômetros 

Homódinos Aplicadas à Caracterização de Atuadores Piezoelétricos Flextensionais” (Marçal, 2008). 

Partindo-se de técnicas clássicos como J1/J2, J1/J3, J1max, J0nulo (Deferrari et al., 1967), J1...J4 

(Sudarshanam & Srinivasan, 1989), J1...J6 (Sudarshanam & Claus, 1993) e outros, Marçal (2008) 

trabalhou para estender a faixa dinâmica de detecção de fase óptica além das capacidades desses 

métodos e remover algumas de suas limitações, empregando-se somente o espectro de magnitudes do 

sinal interferométrico fotodetectado. 

Nos trabalhos de Leão (2004), Martins (2006) e, principalmente, de Marçal (2008), percebeu-

se que os métodos espectrais citados acima não eram tão eficientes e poderosos como se anunciavam. 

Como já foi discutido, os fatores P e Q em (11 a-b) variam com o tempo, devido à variação aleatória 

de fase )(0 t , e assim, a implementação dos métodos interferométricos não é tão simples. Em 

primeiro lugar, para que a expansão em série de Fourier (10) seja válida, é importante que a fase 

induzida varie senoidalmente como txsent s  )( , e assim, na prática, deve-se assegurar que a 

fonte senoidal que alimenta o transdutor (APF ou OVS) tenha uma elevada pureza espectral, sob 

pena de se comprometer o desempenho dos métodos. Além disso, é necessário que tais transdutores 

operem dentro de suas regiões lineares a fim de manter a proporção entre a tensão aplicada [Vext(t)] e 

o desvio de fase produzido [(t)].  

Objetivando-se avaliar o quão rigorosa deve ser essa pureza espectral, realizou-se um 

experimento com a célula Pockels da Figura 9, primeiramente, alimentado-a com uma forma de onda 

senoidal gerada por uma fonte sintetizada (California Instruments, Modelo 5001i), a qual possui 

menos de 0,4% e 0,05% de terceira e quinta harmônicas, respectivamente. O resultado está mostrado 

na Figura 15(a), evidenciando o comportamento esperado das funções de Bessel (em módulo, 
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algoritmo de Goertzel e de outras técnicas de processamento digital de sinais torna-se imperativo 

(Oppenhein & Schaefer, 1999).  

Outros problemas com os métodos espectrais devem ser destacados. Métodos como o J1/J3 

apresentam o inconveniente de se resolver numericamente equações transcendentais, contudo, isto 

não chega a ser de fato uma dificuldade devido à disponibilidade de softwares como o MATLAB. O 

grande problema refere-se à presença de ruído eletrônico aditivo que se apresenta durante o processo 

de fotodetecção. Cada componente espectral tem uma amplitude que depende de funções de Bessel 

)(xJ n , que podem assumir valores muito pequenos dependendo do argumento x e da ordem n. Na 

presença de ruído aditivo gerado na fotodetecção, a relação sinal-ruído varia para cada componente 

espectral, e, é preciso avaliar sua influência na estimativa do erro cometido pelos métodos espectrais. 

Para índices de modulação muito pequenos ( 1x  rad), somente a componente fundamental é 

significativa [ou seja, )(2 xJ , )(3 xJ , )(4 xJ , etc., tornam-se pequenos comparados com )(1 xJ ], 

sendo que as harmônicas de ordem superior podem possuir SNR menores do que a unidade, 

limitando a estimação de x a um dado valor mínimo. Por conta disso, todos os métodos espectrais 

anteriormente citados apresentam limites de resolução, independentemente da grandeza física que 

estão medindo. Isto pode ser apreciado observando-se que os primeiros pontos nos gráficos das 

Figuras 14(a) e 14(b) caem fora da reta de linearidade do OVS. 

Um fator de mérito de resolução, usualmente empregado na prática, corresponde ao MDPS 

(Minimum Detectable Phase Shift) (Sudarshanam, 1992), o mínimo desvio de fase detectável. Neste 

relatório, o índice de modulação esperado (ou teórico) é denotado simplesmente por x, enquanto que, 

o índice de modulação estimado (simulado ou medido) é denotado por x’. Assim, dado que 

xxx  ' , o MDPS corresponde ao valor de x para o qual ocorre xx  , sendo x  o erro absoluto 

entre o valor estimado/medido (x’ ) e o valor esperado (x) na presença de ruído. Este parâmetro é 

definido em analogia com a relação sinal-ruído (SNR do inglês signal-to-noise ratio) unitária, 

regularmente usada para se estabelecer a resolução de um sensor de amplitude. 

Na presença de tensão de ruído do tipo 1/f , o índice de modulação x dado em (12), (13) e (14) 

deve ser corrigido para x’, substituindo-se cada fator Jm(x) por ]/)([ mKxPJ m  , sendo que

AFVK 2/1 ,  e,  V1 é a tensão de ruído na frequência fundamental (Sudarshanam, 1992). O fator 

K pode ser determinado a partir de experimentos, através da FFT de (2), e depende das características 

do ruído específico do fotodetector, amplificador, sistema de aquisição de dados e largura de banda 

utilizada. O ruído  1/f 1   é gerado por junções semicondutoras nos componentes ópticos e eletrônicos 

do sistema (laser, fotodetector, amplificador, sistema de aquisição de dados, etc.). Por outro lado, se 
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o ruído for branco (varia com 1/f 0), o índice de modulação x deve ser corrigidos para x’, 

substituindo-se cada Jm(x) por ])([ KxPJm  , simplesmente. Nos artigos de (Sudarshanam e Claus, 

1993) as simulações foram executadas usando o valor K=0.0011. Por outro lado, seguindo o 

procedimento estabelecido por (Sudarshanam, 1992), o Grupo do LOE mediu o valor K=0.0004 para 

o aparato experimental no laboratório, na frequência de operação de 4 kHz e com ruído branco 

predominante. Por exemplo, é possível mostrar que diante de tensões de ruído do tipo 1/f, o valor do 

MDPS no método J1/J3 é igual a 0,1765 rad. Analogamente, MDPS=0,2 rad para o método J1…J4. 

Portanto, como todos os métodos de análise espectral apresentam uma resolução limitada, justifica-se 

a busca por novos métodos que apresentem valores reduzidos de MDPS, como fez Marçal (2008) em 

sua tese.  

Apesar da eficiência do método J1/J3 para medir x>0,1765 rad, existe um problema adicional, 

que torna o método não confiável. Na extração de x a partir de (12) existe o problema de 

ambiguidade de fase, ou seja, para um mesmo valor da razão V1/V3 mensurada, podem estar 

associados infinitos valores possíveis de x. Isto ocorre devido à natureza oscilatória das funções de 

Bessel, e restringe a aplicação do método J1/J3 à solução de problemas nos quais x aumenta 

gradativamente a partir de zero, a fim de se rastrear a evolução das raízes da equação transcendental 

(11), bem como, os seus sinais algébricos. O problema de ambiguidade não ocorre em métodos 

diretos como J1…J4, e J1…J6. 

Para valores de x superiores à aproximadamente 3,83 rad, a função de Bessel J1(x) assume 

valores negativos pela primeira vez, e, nessa situação, o uso do espectro de magnitudes (módulo) da 

tensão fotodetectada (11 a-b) não é bastante para demodular x usando-se, por exemplo, o método 

J1...J4. Portanto, a faixa dinâmica do método J1...J4 fica limitada entre 0,2 e 3,8 rad, o que equivale a 

uma faixa de deslocamentos mecânicos em APFs entre 10 e 191 nanometros, aproximadamente.  A 

fim de se corrigir os sinais algébricos das componentes espectrais, deve-se levar em conta o valor da 

fase inicial, s  (que depende do instante inicial da aquisição/amostragem do sinal) do sinal de 

excitação da fase senoidal com frequência s , ou seja, deve-se considerar que a fase induzida seja 

)( sstsenx   . Visando solucionar esse problema, foi apresentada na literatura uma nova 

versão do método J1...J4, conhecido por J1...J4 modificado (Jin et al., 1991), onde foi proposto um 

complicado algoritmo de correção de sinais objetivando-se expandir a faixa dinâmica para valores de 

x superiores a 3,83 rad. No entanto, percebe-se que tal expediente não é eficiente, novamente, devido 

à ação do ruído, que os autores daquele artigo não levaram em conta na época. De fato, o extremo 

superior da faixa dinâmica do método J1...J4 modificado estende-se somente até aproximadamente 
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5,1 rad, onde ocorre problema de 0/0 nos cálculos. Esta singularidade pontual é intensamente 

potencializada pela presença do ruído eletrônico na fotodetecção, gerando-se uma região em torno de 

x=5,1 rad em que o erro cresce a valores intoleráveis. Isto pode ser verificado no final da faixa 

dinâmica do gráfico mostrado na Figura 14(b). Da mesma forma, todos os outros métodos clássicos 

de análise espectral citados no texto apresentam limitação de faixa dinâmica, inferior e superior.  

Uma solução para o problema de correção de sinal algébrico das funções de Bessel seria 

operar com a série de Fourier complexa do sinal fotodetectado (técnica de transformada de Fourier 

discreta), a qual automaticamente traz consigo a informação de s, i.e., as fase de cada harmônica Vn 

estariam automaticamente disponíveis. Porém, o candidato tem percebido que, quando se opera com 

sinais tais que, as amplitudes das harmônicas superiores tornam-se da ordem de grandeza do ruído, o 

cálculo da série complexa pode determinar equivocadamente a fase do ruído (e não a de sinal), 

causando erros intoleráveis e que ocorrem com grande frequência na prática. Assim, nas pesquisas, 

procurou-se conceber métodos que trabalhassem apenas com o espectro de magnitudes de (10), 

quando o objetivo fosse ampliar ao máximo possível a faixa dinâmica.  

Por fim, cita-se outro problema pertinente a todos os métodos espectrais clássicos 

anteriormente citados: na condição de quadratura de fase, isto é, quando 2/)12()(0   nt , ou 

então, quando  nt 2)(0   rad, ...,2,1,0n , podem ocorrer 0P  ou 0Q . Com isso, geram-se 

indeterminações do tipo 0/0 no cálculo de x em métodos como J1…J4 e J1…J6, por exemplo. Este 

fato, potencializado pelo ruído eletrônico, gera medições espúrias que dificultam esclarecer se houve 

um erro na aquisição do sinal ou uma singularidade devido à )(0 t . A expectativa comum é que 

estes falsos positivos sejam eventos aleatórios e raros, que possam ocorrer uma vez ou outra durante 

as medições, não trazendo grandes consequências. Contudo, experimentos na FE-IS têm revelado 

que tais eventos costumam acontecer com bastante regularidade em interferômetros em malha aberta 

operando em ambientes de laboratórios convencionais. Desta forma, a investigação de métodos de 

detecção que sejam transparentes as condições 2/)12()(0   nt  e  nt 2)(0   também são de 

extrema importância. Ressalta-se que, quando tse move para longe desses pontos, a exatidão das 

medições melhora (todos os métodos possuem exatidão melhor que 0,5% em pontos longe dessas 

descontinuidades). 

Vários foram os métodos propostos por Marçal (2008) para superar os problemas acima, e 

não seria razoável discuti-los em detalhes neste texto (por simples falta de espaço), porém, pode-se 

descrever a abordagem geral adotada em cada um deles. Para tal, recorre-se ao método denominado 

por Marçal (2008) de “método de J1...J5”,  composto de duas etapas, objetivando-se medições de x 
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até 6,38 rad. A primeira etapa é aplicada à faixa 0<x<3,6 rad, enquanto a segunda se aplica para 

3<x<6,38 rad. Desta maneira, a primeira etapa começa definindo-se as razões f13 e f24 como: 

 
)(

)(

3

1
13 xJ

xJ
f 

  
e ,

)(

)(

4

2
24 xJ

xJ
f         (15) 

de modo que (13) possa ser reescrita como 

 ,
)1)(1(

24)'(
1324

242




ff

f
x       

sendo que  x’ é o valor estimado (simulado ou medido) e x é o valor esperado (ou valor teórico) do 

índice de modulação. Na faixa 0<x<3,6 rad, os autores perceberam que o fator f24 pode ser escrito em 

termos de f13 como (aplicando-se o método de mínimos quadrados): 

  .546.1953.1 1324  ff        

Substituindo-se (17) em (16), resulta 

 .
)1)(546.2953.1(

546.1953.1
24)'(

1313

132





ff

f
x     

Com isto, aplicando-se xxx  '  na faixa 0<x<3,6 rad o erro padrão fica limitado a 0,6 mrad e o 

fator de correlação é 99,9994%.  

A faixa dinâmica pode ser ampliada usando-se uma aproximação polinomial para x’, agora, 

válida para  3<x<6,38 rad, conforme: 

 ,3815.60749.51099.22350.57576.3' 35
2

35
3

35
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35  ffffx    

sendo     .
)(4)(

)(

53

3
35 xJxJ
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f


       (20) 

Neste caso o erro padrão resulta em 0,36 mrad e o fator de correlação em 99,9993%.  

Usando-se (18) ou (19) o índice estimado x’  depende apenas de J1, J3 e J5 (somente 

harmônicas ímpares, sendo que as pares são estimadas) o que constitui a essência do método J1…J5. 

Em ambas as expressões, os coeficientes AFP de (11a) são cancelados (exceto quando P=0) e o 

cômputo de x não depende de )(0 t . Como resultado, o método J1…J5 é imune ao desvanecimento, 

não varia com as instabilidades do laser, responsividade do fotodetector e visibilidade das franjas. 

A escolha entre (18) e (19) utiliza as características do próprio sinal fotodetectado e é 

discutida no corpo da tese, não sendo necessário empregar qualquer algoritmo de correção de sinal 
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determinar o índice de modulação através das componentes harmônica de v(t) conforme: 
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     (22) 

Como se observa, os fatores AFP ou AFQ presentes no numerador e denominador desta expressão 

são automaticamente cancelados, revelando-se que este método não depende da visibilidade das 

franjas, da responsividade do fotodetector ou de oscilações da fonte óptica. Portanto, em princípio, o 

método é direto, auto-consistente e imune ao desvanecimento.  

Para n=1 em (22), trabalha-se com as harmônicas V0, V2 e V4; para n=2, trabalha-se com as 

harmônicas V1, V3 e V5; para n=3, com as harmônicas V2, V4 e V6, e assim sucessivamente. Segundo 

Pernick (1973), deve-se utilizar o valor de n que seja mais adequado ao usuário, porém, sugere que o 

caso n=1 seja evitado, uma vez que é difícil distinguir a componente espectral V0(x) da parcela DC 

em v(t), dado em (10), através de simples filtragem. Embora o artigo publicado por Pernick contenha 

uma excelente discussão teórica sobre o potencial do método, nenhuma medição experimental foi ali 

apresentada. 

Em princípio, interpreta-se que o método de Pernick deveria permitir o cálculo exato de x 

usando-se indistintamente n=2 ou n=3, por exemplo, e, além disso, não dependeria do valor atual de 

x, o qual poderia assumir qualquer magnitude entre zero e infinito. Ou seja, quaisquer valores de x 

poderiam ser medidos independentemente do valor de n selecionado. Obviamente, escolhendo-se 

valores de n mais reduzidos, operava-se com harmônicas de menor ordem, evitando-se assim o 

emprego de rotinas FFT mais complexas (que Goertzel, por exemplo), o que é vantajoso dependendo 

da faixa de deslocamento desejada.  Contudo, conforme observado pelo candidato, o método podia 

se deparar com limitações severas quando se levam em conta os efeitos altamente restritivos do ruído 

eletrônico e do desvanecimento do sinal fotodetectado, não considerados no artigo de 1973.  

Em vista dos problemas intrínsecos ao método original, propôs-se um algoritmo para 

selecionar automaticamente o valor do inteiro n em (22), de acordo com as características do próprio 

sinal cujo índice de modulação se pretende medir, sem o qual haveria restrição da faixa dinâmica de 

medição. Na realidade, esse foi o trabalho pioneiro dessa técnica no LOE, sendo necessárias mais 

duas dissertações posteriores para que tal algoritmo fosse completado. Somente em 2013, 

beneficiando-se dos modernos recursos de aquisição de dados disponíveis no laboratório, propôs-se 

um método para medições automáticas de deslocamento de fase dinâmica, diante de efeitos de ruído 

eletrônico e derivas ambientais. Índices de modulação variando entre 0,2 rad até 100 rad (o 

suficiente para medições de deslocamentos em APFMA práticos entre 10 nm até 16 m, para 
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(a) 

 
(b) 

Figura 23 – Gráfico de bacias obtidos pelo método de Pernick para 2 (a) e n=3 (b) (Menezes, 2009). 

Observando novamente a Figura 20, conclui-se que, se o método de Pernick fosse aplicado a 

um único valor de n, sua faixa dinâmica seria muito reduzida, como ocorre com os métodos J1...J4, 

J1...J4 modificado e  J1...J6, por exemplo (Sudarshanam e Claus, 1993). Contudo, ao contrário dos 

demais, o método de Pernick permite ser adaptado para qualquer valor de n inteiro, e, conforme se 

observa nas Figuras 21 ou 22, à cada valor de n correspondem diferentes faixas dinâmicas. Portanto, 

chaveando-se adequadamente os valores de n, percebe-se que essas faixas dinâmicas podem ser 

complementadas entre si, podendo dar origem a um método com elevada faixa dinâmica global. Em 

sua dissertação, Menezes (2009) propôs uma generalização do método de Pernick, aqui denominada 

de método de Pernick chaveado, e na qual a maioria das limitações do método de Pernick de 1973 

fosse superada.  

O chaveamento (ou comutação) de n realizado por Menezes (2009) foi executado 

manualmente, de forma não automatizada. No trabalho, testou-se o novo método com um OVS de 

baixa tensão, como o esquematizado na Figura 5, cuja célula Pockels transversal contém um cristal 

de LiNbO3 com dimensões 5mm50,025 mm1,1 mm nas direções cristalográficas X, Y e Z, 

respectivamente. O campo elétrico externo foi aplicado na direção Z e a propagação ocorria segundo 

Y. Nessas condições, e sabendo-se que no = 2,286, ne = 2,2, r13 = 9,6 pm/V e r33 = 30,9 pm/V para o 

LiNbO3 em  = 0,6328 m, verifica-se que (9) conduz a uma tensão de meia-onda V = 64,92 volts. 

Trabalhando-se com x entre 0,2 e 20 rad, Menezes (2009) mediu V = 66,6 volts, com discrepância 

de 2,6%. Esse resultado confirmou a eficácia da técnica. 

O APF mostrado na Figura 1(c) foi caracterizado em termos de linearidade e resposta em 

frequência, concordando-se com os resultados obtidos por Leão (2004) e Marçal (2008, em 

particular, comprovando-se todas as ressonâncias mostradas na Figura 8. Caracterizou-se também o 

APF mostrado na Figura 1(e), até o limite de 25 kHz, concluindo-se que existe uma forte ressonância 

mecânica em 20,7 kHz (Menezes et al., 2009). Valores de x entre 0,2 e 40 rad foram testados, 
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determinando-se em que ponto o AFP entra na região de operação não linear entre tensão aplicada e 

deslocamento gerado. 

Menezes também foi o aluno que explicou o comportamento anômalo das funções de Bessel 

(em módulo) mostradas na Figura 15(b), em termos de geração de produtos de intermodulação, 

quando a tensão de alimentação em 60 Hz da célula Pockels continha 1,4% de quinta harmônica 

(Menezes et al., 2008). 

 O mestrado de Menezes (2009) deu origem a duas publicações em congressos: 

(a) Menezes et al, 2008 (Anais do MOMAG, 2008); 

(b) Menezes et al, 2009 (Anais do XXXII ENFMC, 2009). 

Houve um hiato na procura da automatização do método de Pernick chaveado até 2012. 

Antes disso, mas ainda envolvendo-se métodos espectrais, teve-se a dissertação de Aline Emy 

Takiy, intitulada “Análise Teórica e Experimental de uma Nova Técnica de Processamento de Sinais 

Interferométricos Baseada na Modulação Triangular da Fase Óptica” (Takiy, 2010). No trabalho, 

propôs-se um novo método, empregando-se a modulação triangular de fase, para se determinar a 

profundidade de modulação de fase óptica. O novo método, aqui denominado de método b1/b3, é 

inspirado no clássico método J1/J3, porém, supera a maioria das suas imperfeições: o método é direto 

(não tem de se resolver uma equação transcendental); é auto-consistente (dispensa qualquer 

procedimento de auto-calibração, como no caso do método J1max); não apresenta problemas de 

ambiguidade de fases; é imune ao desvanecimento; não necessita de um algoritmo de correção de 

sinais algébricos para as componentes espectrais do sinal foto detectado (dispensa a necessidade do 

espectro de fases); tem melhor resolução e faixa dinâmica que os métodos J1...J4, J1...J4 modificado e 

J1...J6 . A faixa dinâmica do método b1/b3 é vai de MDPS=0,096 rad (contra 0,18 rad para os métodos 

acima) até 7,8 rad (para um erro de 0,05 rad). 

O fundamento do método b1/b3 é o seguinte: quando os transdutores a serem caracterizados 

por interferometria são alimentados por tensões Vext(t) com formas de onda periódicas e triangulares, 

não há necessidade de se operar com a série de Fourier em termos de funções de Bessel (as quais são 

definidas através de integrais que não possuem soluções analíticas fechadas), mas sim, em termos de 

funções algébricas simples (os coeficientes da série possuem solução analítica fechada). Além disso, 

o algoritmo final opera com o interferômetro em malha aberta e não demanda cálculos complexos. 

Este tipo de procedimento torna-se bastante adequado para a análise da linearidade de APFs e 

medição do coeficiente de calibração (ou coeficiente LLVS , nm/V). Na dissertação, também é 

apresentado um procedimento para se medir o valor da fase quase estática 0(t) no momento da 
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aquisição de dados. 

No método, considera-se que o sinal de excitação seja uma função triangular periódica, 

produza um desvio de fase óptica (t)=(t), sendo (t) tem frequência 0 e amplitude x rad. Com 

isso, a série de Fourier de (4) torna-se: 

]})sin()()cos()([{)(
2 1

000  










evenn
n

oddn
n

nn tnxbtnxaFaAtv      (23) 

onde a0=1, 

 
22

2/

)(4

sin8)1(
)(

nx

xx
xa

n

n 


       (24) 

para n ímpar, e   

 
22

2

1

)(4

cos8)1(
)(

nx

xx
xb

n

n 






      (25) 

para n par. A partir daí, as componentes espectrais de v(t) são dadas por  
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em analogia com (11 a-b). 

Na prática, calcula-se a razão entre os módulos de V1 e V3: 
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tal que R(x) é sempre real e positivo. Com isso, numa dada medição, tem-se que o valor de R(x) é 

conhecido, e, partir daí, deseja-se determinar x’, o valor estimado de x. Isto pode ser realizado 

elevando-se (27) ao quadrado e resolvendo-se a equação biquadrada resultante. Como a 

profundidade de modulação x é um número real e positivo, conclui-se que a solução desejada é uma 

das duas possibilidades: 
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  O critério para a seleção entre x’ = x1 ou x’ = x2 está apresentado em (Takiy, 2010), e baseia-

se em informação presente no próprio espectro de v(t).  
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Objetivando testar a eficiência do método, executou-se uma simulação variando-se x entre 0.5 

e 2.5 rad (dentro de sua faixa dinâmica), e se determinou os respectivos valores de x’. Na simulação, 

considerou-se a incidência de 40 dB de ruído branco gaussiano, e também, uma variação aleatória da 

fase quase-estática 0. O resultado encontra-se apresentado na Figura 24, na qual a escala do lado 

esquerdo refere-se a x’, e, a do lado direito à 0. Verifica-se que o gráfico permanece linear ao longo 

de toda a faixa, exceto no ponto em torno de 1.4 rad, devido ao fato de que 0(t) está próximo de 0 

rad (por puro acaso), como é previsto pela teoria. Neste caso, sugere-se descartar tal ponto. Num 

caso prático, notando-se que existe algum ponto fora da curva de linearidade, sugere-se ao usuário 

calcular o valor de 0 de acordo com o procedimento discutido por Takiy (2010), e, confirmado que 

está próximo de um múltiplo de /2 rad, descarta-se a medida. 

 
Figura 24 - Simulação do método b1/b3, considerando-se 40 dB de ruído AWG e deriva em 0. 

Takiy (2010) testou a técnica b1/b3 em laboratório, com o OVS usado por (Menezes, 2009), o 

qual possui V= 64,92 V. Tensões entre 0 e 160 V, em 1 kHz, foram aplicados ao OVS, obtendo-se a 

curva de linearidade mostrada na Figura 25. Como previsto pela teoria, o gráfico é linear entre 0,07 

rad (para Vext = 5 V) e 7,8 rad (para Vext = 155 V). O valor da tensão de meia-onda resulta em V= 

64,38 V, e está associada ao ponto onde x’=  rad. A discrepância é de apenas 0,8%. O coeficiente 

angular da reta, dentro da faixa dinâmica, é igual a 48,6 mrad/V. Aplicando-se a relação (8), calcula-

se x/V = /V = 48 mrad/V (adotando-se V= 64,92 V), muito próximo do obtido experimentalmente. 

Os trabalhos de Takiy (2010), Menezes (2009) e Marçal (2008) mostraram que o OVS 

esquematizado na Figura 5 constitui um excelente sistema para se testar a exatidão de novos métodos 

de detecção de fase. 

Além  do  OVS,  o  método  b1/b3  foi  bem  sucedido  ao  analisar  a  linearidade  dos  APFs  
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mostrados nas Figuras 1(c) e 1(e), bem como, ao deslocador XY mostrado na Figura 2(a). Embora 

tardio, os autores do método pretendem submeter o novo método para publicação em revista. 

 
Figura 25 – Resultados experimentais obtidos com o OVS, em termos de gráfico de x′ versus x. 

A aluna também mostrou que o SIMULINK constitui uma excelente ferramenta para síntese 

de novos métodos interferométricos de detecção de fase, economizando-se recursos financeiros e 

tempo de desenvolvimento, antes da etapa experimental (Takiy et al, 2010). No SIMULINK pode-se 

emular diversos tipos de interferômetros, bem como, analisar os efeitos de desvanecimento e 

incidência de vários tipos de ruído. Esse estudo foi apresentado no congresso CBA: 

(a) Takiy et al, 2010 (Anais do XVIII CBA, 2010). 

Outra ferramenta excelente para se testar novas técnicas de detecção de fase foi proposta pelo 

candidato, ao orientar o trabalho desenvolvido pela bolsista CNPq/PIBITI (2013-2014), Roberta 

Irma Martin, com o circuito integrado AD 639 (Analog Devices), um gerador universal de funções 

senoidais (Martin & Kitano, 2014). Esse recurso permite testar a eficiência dos novos algoritmos 

num simulador em eletrônica analógica, com características muito próximas as de um interferômetro 

prático, e diante de condições severas de desvanecimento, visibilidade de franjas e ruído eletrônico, 

por exemplo. Métodos como o J1...J4 foram testados por um tal circuito simulador, gerando-se 

resultados experimentais em perfeito acordo com as previsões teóricas. Na Figura 26 ilustra-se o 

circuito eletrônico que simula interferômetros, montado em placa de circuito impresso (a fonte de 

alimentação DC faz parte da placa). O sinal de excitação do “interferômetro” é inserido no pino 1, 

enquanto o “termo de desvanecimento” é inserido no pino 2 (sinal arbitrário de baixa frequência). 

Além de seno e cosseno, o CI AD 639 é capaz de gerar as funções tangente, cotangente, secante e 
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medição. Com o DSP é possível fazer a aquisição do sinal, verificar automaticamente se o sinal está 

adequado e processá-lo, obtendo-se a informação de deslocamento desejada. Dispensa-se, assim, o 

uso de osciloscópio para aquisição e microcomputador para o processamento, conforme costuma ser 

feito regularmente em amostragens tradicionais, simplificando e reduzindo o custo do sistema de 

medição. Adicionalmente, o tempo gasto para realizar as medições é reduzido, além de haver uma 

melhora na qualidade dos resultados.  

No trabalho, foram empregados os kits baseados nos processadores TMS320VC5416 (ponto-

fixo) e TMS32F28335 (ponto-flutuante), ambos fabricados pela Texas Instruments (TI). A 

comunicação entre os DSPs e o micro-computador, utilizado para a programação, foi feita através do 

interface USB. A programação foi desenvolvida com o software Code Composer Studio (CCS) e 

escrita em linguagem C. Com a compilação,  gerava-se o código em linguagem Assembly. O CCS é 

uma ferramenta de desenvolvimento da TI específica a cada kit, possuindo compilador C, assembler 

e algumas ferramentas como o utilitário para gravação na memória flash. Sua interface gráfica 

permite o controle por parte do usuário. Nela estão o editor de criação de códigos fonte, gerenciador 

de projetos e ferramentas como debbuger, que permite verificar o programa quando ele está sendo 

executado. A placa só passa a operar sem auxílio do microcomputador quando o programa em 

desenvolvimento é finalizado e gravado em sua memória flash. 

Testes realizados com ambos os DSPs permitiram concluir que o DSP de ponto flutuante 

pode ser programado de forma mais simples que o de ponto-fixo, além de apresentar mais recursos. 

Um fato importante, é que o efeito do erro de quantização é bem mais intenso com o DSP em ponto 

fixo. Tais erros de quantização atuam como fonte ruído e, como a resolução dos os métodos 

espectrais aqui discutidos é limitada pelo MDPS, existe um comprometimento intrínseco da 

qualidade dos resultados usando DSPs de ponto fixo.  Cita-se que seria possível obter melhores 

resultados com este DSP, investindo-se em uma programação mais sofisticada, no entanto, o DSP de 

ponto-flutuante se mostrou insuperável quando se deseja operar em tempo real. O eZdsp 

TMS320F28335 apresenta maior versatilidade na taxa de amostragem, que pode ser modificada e 

chegar até 12 MHz. Já o DSK TMS320VC5416 apresenta taxa de aquisição restrita em 48 kHz, o 

que limita a aplicação a frequências mais baixas.  

Como nos métodos espectrais era necessário o cálculo de apenas algumas raias de frequência, 

em vez de se calcular  o  conteúdo  espectral  usando  o  algoritmo  de  FFT,  optou-se  por  utilizar o 

algoritmo de Goertzel (Oppenheim & Schaefer, 2009), mais eficiente neste caso.  
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candidato) desenvolveram a automatização do método de Pernick chaveado independentemente um 

do outro, chegando-se praticamente ao mesmo algoritmo, mas por diferentes abordagens. A proposta 

de Berton (2013) foi objeto de estudo de sua dissertação de mestrado, e foi apresentada no 

INDUSCON 2012 (Berton et al., 2012). A ideia foi implementada em DSP e aplicada à 

caracterização do APF mostrado na Figura 1(a). Extraindo-se o melhor de cada uma das duas 

abordagens, escreveu-se o artigo para a revista Applied Optics (Galeti et al., 2013a), extendendo-se a 

faixa de aplicação do método para medir deslocamentos de fase até 100π rad, empregando-se o 

APFMAs mostrado na Figura 2(a), que possui  flexibilidade muito maior que os demais APFs 

empregados. 

A demonstração rigorosa do método de Pernick chaveado foi publicada na revista Applied 

Optics em 2013 (Galeti et al., 2013a). Uma outra aplicação do método foi publicada nos anais do 

I2MTC2014, por Berton e colaboradores, enfatizando-se os resultados experimentais obtidos com o 

APF inédito mostrado na Figura 1(b) (Berton et al., 2014). O método de Pernick chaveado foi 

utilizado pelo mestrando José Henrique Galeti de forma off-line, amostrando-se os sinais através do 

osciloscópio digital e transferindo os arquivos para o computador, os quais foram processados em 

MATLAB. 

Como resultado dos trabalhos desenvolvido por Berton(3013), foram obtidas as seguintes 

publicações: 

(a) Berton et al., 2009 (Anais do XXI CICUNESP); 

(b) Berton et al., 2010a (Anais do XXII CICUNESP); 

(c) Berton et al., 2010b (Anais da 62ª Reunião Anual da SBPC, 2010); 

(d) Berton et al., 2010c (Anais da XVIII Jornadas de Jóvenes Investigadores - Asociación de 

Universidades Grupo Montevideo); 

(e) Berton et al., 2010d (Anais do XVIII CBA); 

(f) Berton et al., 2012 (Anais do INDUSCON 2012); 

(g) Galeti et al., 2013a (Applied Optics, 2013); 

(h) Berton et al., 2014 (Proceedings of the IMTC 2014). 

Em 2012, o Prof. Tokio submeteu um projeto à FAPESP para que a aluna fizesse um estágio 

de quatro meses na Irlanda (University of Limerick), na área de vibrometria laser e sob a supervisão 

do Dr. Michael J. Connelly, especialista em DSP aplicado à interferometria (Connelly, 2002). Esta 

primeira visita criou perspectivas para reforçar a interação futuras entre as duas instituições, 

conforme será discutido adiante. 
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Embora os métodos de detecção de fase baseados na análise do espectro do sinal de saída do 

interferômetro sejam elegantes, principalmente, pela compensação passiva do desvanecimento de 

fase, todos padecem por causa do ruído eletrônico aditivo que se apresenta durante o processo de 

fotodetecção e aquisição de dados. Cada componente espectral tem uma amplitude que depende de 

funções de Bessel )(xJ n , que podem assumir valores muito pequenos dependendo do argumento x e 

da ordem n. Na presença de ruído aditivo a SNR varia para cada componente espectral; para índices 

de modulação muito pequenos ( 1x  rad), somente a componente fundamental é significativa, 

sendo que as harmônicas de ordem superior podem possuir SNR menores do que a unidade, 

limitando a estimação de x a um dado valor mínimo. Por conta disso, todos os métodos espectrais 

anteriormente citados apresentam limites de resolução. A maioria dos problemas devido à variação 

aleatória de fase )(0 t , em geral, podem ser resolvidos, mas o de MDPS elevado (em torno de 0,2 

rad) não. Outro problema é que tais métodos espectrais não operam com sinais de excitação 

diferentes de senoides (as quais devem possuir elevada pureza espectral). Contudo, talvez o 

problema mais sério, seja a impossibilidade de se medir o retardo de tempo entre a aplicação da 

excitação elétrica ao atuador [Vext(t)] e sua resposta mecânica [L(t)]; em outras palavras, não é 

possível quantificar a histerese dos APFMAs. Em verdade, todas as medições apresentadas nesta 

seção, refletem apenas a relação entre as amplitudes dos sinais de entrada e saída dos atuadores, mas 

não suas defasagens. Neste contexto, o desenvolvimento de métodos de detecção temporais pode ser 

de fundamental importância. Tais métodos foram desenvolvidos em outros trabalhos, os quais 

passam a ser descritos a seguir.  

 

3.2 Métodos de Detecção Desenvolvidos no Domínio do Tempo 

Uma dissertação orientada pelo candidato, com forte ênfase para a detecção de fase óptica no 

domínio do tempo, se deve ao aluno Francisco de Assis Andrade Barbosa, intitulada “Método de 

detecção interferométrica de fase, com baixa profundidade de modulação, aplicado à medição de 

deslocamentos nanométricos em atuadores e minimanipuladores piezoelétricos” (Barbosa, 2009). 

Como o próprio título informa, procurou-se fornecer contribuições à técnica de baixa profundidade 

de modulação (BPM). Primeiramente, empregando-se a óptica de raios gaussianos, investigaram-se 

as condições (posições relativas e ângulos de inclinação dos espelhos) necessárias para se gerar 

franjas circulares, intermediárias e paralelas num interferômetro de Michelson, como mostradas nas 

Figuras 28(a), 28(b) e (28(c), respectivamente. Nas Figuras 28(d). 28(e) e 28(f) estão os resultados 
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A função não linear v(t) em (29) pode ser expandida em série de Taylor por: 

   ...)()()()( 2
02

2

00

00

 






 d

vd

d

dv
vv     (32) 

O regime BPM é caracterizado pela condição 2
00 )()(   t . Nesta situação e 

considerando-se 2/0    rad, v() será denotado por vBPM( ): 

)]([1)()]([ BIAS tFAtFAvtvBPM       (33) 

cuja parcela AC é 

   ))()(, tAFtv ACBPM         (34) 

que é diretamente proporcional ao deslocamento de fase instantânea (t), independentemente de sua 

forma de onda. Esta é a essência do método BPM. Contudo, a fim de se realizar medições de )(t  a 

partir de )(, tv ACBPM  torna-se necessário determinar o fator AF , ou seja, é necessário auto-calibrar o 

interferômetro. 

Se (t) for uma função periódica triangular, de amplitude unitária e frequência f, então, 

)2()( ftt pico    rad, sendo pico  o valor de pico de )(t . No caso particular, quando 

2/  pico  rad, a função v(t) geral (29), para )(t  pequeno ou não, torna-se 

)]2sin(1[
2

)2(
2

cos1)( ftFAftFAtv 














     (35) 

sendo sua componente AC dada por 

)]2sin()]2sin()( max ftVftAFtvAC        (36) 

uma senoide pura, como ilustrada na Figura 30(a). Por outro lado, para valores imediatamente 

superiores, 2/  pico  rad, pode ser observada uma pequena reentrância nos picos e nos vales do 

sinal fotodetectado, como mostrado na Figura 30(b). 

O procedimento de calibração consiste, basicamente, em aumentar a amplitude de (t) até se 

obter uma senóide pura na tela do osciloscópio. Qualquer reentrância no sinal de saída significa que 

a amplitude de (t) está além de /2 rad. Nestas condições, o valor da tensão AFV max  em (36)  

pode ser medida no osciloscópio e, portanto, o valor do fator AF fica determinado 
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Essencialmente, o MSSA nada mais é do que a literatura denomina de ‘método do arco 

cosseno’ ou ‘ método do arco seno’, onde se envolve a inversão de funções cosseno ou seno, 

relacionadas com a curva característica de entrada e saída dos interferômetros (Pang et al., 2007; 

Chen et al., 2014). O que o torna diferente é a maneira encontrada para realizar o desdobramento de 

fase (phase unwrapping) em regime multi -franjas.  Tal técnica é semelhante ao método de 

aproximação por senos (que será discutido adiante), no qual é necessário inverter uma função 

tangente sob regime de multi-franjas, porém, ao contrário desse último, demanda um procedimento 

de auto-calibração, o que seria uma desvantagem. No entanto, com a automatização do sistema de 

aquisição, isto pode ser realizado de forma bastante imediata, conforme será visto. Uma vantagem do 

MSSA é a simplicidade do circuito: um interferômetro de Michelson padrão, de baixo custo (o 

método SAM exige circuitos ópticos bem mais complicados a fim de se gerar os dois termos em 

quadratura de fase). A automatização do processo de medição aumenta significativamente o 

potencial do novo método, reduzindo a carga de trabalho do operador do sistema e melhorando a 

representação e interpretação dos resultados obtidos. 

Como é bem sabido, um APFMA converte um sinal elétrico de alimentação )(tVext  em 

movimento mecânico )(tL , e esse, por sua vez, provoca a variação da fase óptica )(t  num dos 

braços do interferômetro. O método MSSA é capaz de reconstituir a forma de onda da variação da 

fase óptica )(t , a partir de segmentos da forma de onda do sinal fotodetectado v(t). Com o método 

é possível avaliar o movimento do APFMA em cada instante e, compará-lo com a tensão aplicada. A 

partir da identificação do período da entrada )(tVext  e o correspondente período do sinal de saída v(t), 

pode-se sincronizar )(tVext  com )(tL , e daí, avaliar a linearidade da resposta do atuador, por 

exemplo. Comparado aos procedimentos aplicados aos métodos espectrais abordados na seção 

anterior, afirma-se que uma única amostragem usando o MSSA equivale a 2500 pontos de medições 

daqueles gráficos, permitindo o levantamento da curva de linearidade de um atuador com uma única 

aquisição.   

A fim de auxiliar na explicação do método, apresenta-se a Figura 33, na qual se considera que 

)(t  seja senoidal, do tipo )()( ss txsent   , embora a análise possa ser generalizada para 

certos tipos de sinais periódicos arbitrários. Por simplicidade de notação, considera-se que a fase 

total seja )()()( 0 ttt   . No exemplo, considera-se x   rad, 0s  e  0 )(0 t /2 rad no 

instante da medição. Admite-se que a visibilidade F seja unitária, por simplicidade. Basicamente, o 

diagrama relaciona os sinais de entrada ( t ) e saída )( tv   de um interferômetro através de sua 
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p=0,1,2 , .... De fato, se )(0 t  for arbitrário, então, considerando-se )()( ss txsent    em (2), por 

exemplo, tem-se que, em geral, )(tv  pode exibir uma outra componente DC, dada por 

)(cos 00 xJAF  , conforme revela (9). Portanto, )(tvA  não pode ser obtido simplesmente utilizando-

se o acoplamento AC do osciloscópio (por exemplo). O procedimento correto envolve a 

determinação da constante A, no instante da medição, através da relação: 

   
22

)()( minmax BC vvtvtv
A





       (41) 

sendo min)(tvvB   e max)(tvvC  conforme observado na Figura 33(b). Observe-se que nem sempre 

0Bv V como ocorre, por exemplo, nos casos onde a visibilidade F em (2) não é unitária; nestes 

casos, 0Bv , embora ainda seja um mínimo. 

  Assim com nos métodos de BPM, o conhecimento do produto AF é importante para o 

processo de medição de deslocamentos mecânicos em valores absolutos (em unidade S.I.). Este 

produto também pode sem medido a partir do sinal )(tv   calculando-se: 

   
22

)()( minmax BC vvtvtv
AF





       (42) 

Relembre-se que, num caso geral, onde a visibilidade F não seja unitária, pode ocorrer vB0. O 

conhecimento do produto AF garante que o interferômetro encontra-se calibrado (auto-calibração). 

  A seguir, define-se a versão normalizada da tensão )(tvA  em (40), a qual varia somente entre 

−1 e +1, e que estará na forma adequada para a implementação do MSSA: 

  ))()(cos()(cos
)(

)()(
)( 0

max

ttt
tv

tv

AF

tv
tv

A

AA
n       (43) 

onde )(tvA max é o valor de pico de )(tvA . A análise que se segue é desenvolvida em termos da função 

de saída normalizada )(tvn . 

Neste texto, o sub-índice r [ )(tr , )(tr , etc.] designa um sinal que foi reconstruído ou 

recuperado a partir dos segmentos (como AB, BC e CD na Figura 33) de meio período do sinal de 

saída )(tv  [mais especificamente, em função da saída normalizada )(tvn em (43)]. Acrescida da 

propriedade de simetria de meia-onda, obtém-se um ciclo completo. 

O MSSA se baseia no fato da relação entrada-saída do interferômetro [função )(tvn em (43)] 

ser um simples cosseno. Na verdade, a inversão trigonométrica entre )(tvn e )(t  pode parecer 

simples: a partir de (43), ter-se-ia: )()(arccos)( 0 ttvt n   . Porém, a função arco cosseno é 
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definida apenas entre 0 e + rad, e assim, quando aplicado a problemas de multi franjas, torna 

necessária a inserção de vários saltos de  rad. Na prática, a fim de se recompor )(t , torna-se 

necessário adequar cada um dos seus segmentos, )(tr , ao respectivo quadrante do círculo 

trigonométrico, ou seja, executar o processo de desdobramento de fase (phase unwrapping). 

Encontram-se na literatura diversas propostas para realizar o desdobramento de fase, no entanto, a 

maioria é restritiva em termos de faixa dinâmica ou muito complicadas para implementação 

computacional. 

Na sequência, discute o processo de inversão da função arco cosseno. Antes, porém, convém 

destacar que os autores do MSSA deram preferência por trabalhar com a função arco seno, por exibir 

simetria entre  e + rad. A análise começa escrevendo-se a expressão inversa de (43). Se ni (i 

= 0, 1, 2, ...) for usado para especificar uma amostra que foi adquirida com tempos discretos (em 

outras palavras, o tempo discreto será medido em amostras), o MSSA objetiva recuperar a fase total 

mnvn inir  )](arcsin[)(       (44) 

para m=0, 1, 2, ..., sendo )arcsin( x  o valor fundamental da função arco seno, definida entre  

e + rad, e para )(t  definido como 

   
2

)()(
2

)()( 0

  tttt       (45) 

 Portanto, o problema do método SSA basicamente é: dada uma amostragem )( in nv , para 

tempos discretos n0, n1, n2, etc., determinar o valor adequado do salto m (inteiro), se m será positivo 

ou negativo, e qual dos sinais () devem ser aplicados em cada instante para se obter )( ir n  

conforme (44). Ainda, esta tarefa deve ser executada diante de ruído eletrônico e variações aleatórias 

da fase )(0 t .  

Além disso, na prática, a detecção dos extremos absolutos ou relativos é realizada através dos 

instantes em que a derivada de vn(t) se anula. Na presença de ruído eletrônico, esta tarefa pode ficar 

comprometida. Também, diferentemente do método de quadratura de fases, no MSSA é necessário 

realizar o procedimento inicial de auto-calibração do processo (medição do produto AF), antes de se 

proceder às medições.  Por fim, em caso de piezoatuadores, deve haver um tempo de retardo entre a 

aplicação da tensão de excitação e a respectiva resposta mecânica. Estes, então, foram os desafios 

enfrentados no trabalho de Galeti (2012).  

No exemplo a seguir será estudado um caso onde 0)(0 t , mais especificamente,  )(0 t =  
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      )]1071:926([)];925:669([;)]668:358([)1071:358( nnnr varcsenvarcsenvarcsen

             (47) 

cujo resultado está mostrado na Figura 34 (em preto). Observe-se que o sinal recomposto  )( ir n   é  

idêntico ao sinal de interesse )( in , a menos de um offset. 

 O valor da fase quase-estática )(0 t  pode ser obtido a partir do valor médio temporal de 

)(tr em (45), ou seja: 

    
2

)()()( 0

  ttt rr      (48) 

onde .  denota valor médio temporal. Lembrando-se que )(tr neste exemplo deve resultar numa 

senóide, então 0)(  tr  e, consequentemente, )(0 t  pode ser extraído simplesmente de: 

    
2

)()( 0
  ttr        (49) 

Conforme se verifica na Figura 34, o valor médio do sinal recuperado é 3,0)(  tr  rad, 

correspondente ao offset da curva preta em relação à vermelha na direção vertical. Com isto, 

aplicando-se (49), o valor de )(0 t  é: 2/)(3,0 0   t , ou seja, )(0 t = 0,2  rad, como esperado.  

 Cita-se que o método de segmentação do sinal amostrado foi implementado no LOE de forma 

totalmente automatizada. Ao operador do sistema exigem-se apenas as tarefas de alinhamento do 

interferômetro e de digitar alguns valores iniciais na programação do sistema de aquisição de dados. 

Contudo, não se pode omitir uma desvantagem do MSSA: os extremos A, B, C e D mostrados na 

Figura 34, são determinados pela operação de derivada, a qual maximiza o ruído (de quantização e 

eletrônico) presente no sinal fotodetectado. Por causa disso, torna-se necessária uma pré-filtragem 

(filtro passa baixa Butterworth de ordem superior) deste sinal antes de processá-lo. Embora possa 

haver alguma perda de informação após a filtragem, esta não tem se mostrado significativa para a 

maioria das aplicações da pesquisa. 

  Garante-se que antes de proceder às medições experimentais no LOE, o método foi testado 

por meio de simulações, sob condições severas de ruído eletrônico, operação multi-ciclo (com 

grande número de franjas de interferência), não linearidade do APFMA (saturação), baixa 

visibilidade e grande desvanecimento, a fim de se avaliar o erro de estimação. Contudo, as medições 

apresentadas a seguir, operou-se com os APFMAs dentro de suas regiões lineares. No trabalho foram 
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Resumidamente, o feixe laser passa por BS1, e daí, os dois feixes resultantes (feixes sensor e 

de referência) percorrem seus respectivos ramos e retornam a BS1. Os feixes se somam, porém, sem 

interferência, uma vez que são ortogonais, e seguem até BS2, onde serão divididos e seguem por 

caminhos distintos até os fotodiodos D1 e D2.  

Devido às várias mudanças no estado de polarização do laser, um modo simples de 

equacionar um interferômetro homódino de quadratura é por meio do cálculo matricial de Jones 

(Yariv & Yeh, 1984). Na Figura 48, assume-se que a luz do laser é polarizada a 0° e que a lâmina de 

/4 do ramo 2 possui o eixo lento orientado a 90°, ambos em relação ao plano da mesa óptica.  Desta 

maneira, Lemes (2014) demonstra que os sinais de saída desse interferômetro podem ser escritas 

numa notação compatível com as de (Ripper, 2005; Veldman, 2003; Dobosz et al., 1998): 

)]}()(cos[1{)( 0111 ttFAtv         (50a) 

]})()(sin[1{)( 0222   ttFAtv      (50a) 

dois sinais defasados em /2 rad, ou seja, em quadratura de fases, sendo que Ai e Fi (para i =1, 2) são 

os fatores de amplitude do circuito fotodetector e visibilidade das franjas de interferência, 

respectivamente. O termo de erro de fase  refere-se a desvios eventuais da condição de quadratura 

que ocorrem na prática, devido as não idealidades dos componentes ópticos do interferômetro, bem 

como, da má localização dos fotodetectores em pontos não correspondentes nas duas figuras de 

franjas. 

Caso ocorra uma ou mais das seguintes desigualdades: A1  A2, F1  F2 ou   0, ao se 

visualizar os sinais descritos em (50 a-b) no modo XY de um osciloscópio (por exemplo), ter-se-ia 

uma figura de Lissajous com forma de uma elipse. Em condições ideais, têm–se A1=A2=A, F1=F2 =F 

e  = 0, e assim, a figura de Lissajous é um círculo. Neste caso, então, removendo-se as primeiras 

parcelas do lado direito de (50 a-b), resultam: 

)](cos[)(1 tAFtv          (51a) 

)](sin[)(2 tAFtv          (51a) 

sendo )()()( 0 ttt    a fase total na anotação de Lemes, (2014). A partir de (51 a-b), pode-se 

extrair a fase óptica total do sinal interferométrico calculando-se: 
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simples. Lemes (2014) refez todas as medições anteriores usando esta estrutura mais simples, 

obtendo-se praticamente os mesmos resultados. 

Embora os resultados obtidos na dissertação de Lemes (2014) ainda não tenham sido 

publicados, o mestrado conduziu às seguintes publicações: 

(a) Lemes et al., 2014 (ABCM, Part I - International Congress, Section II - Sensor, Vision, 

Image & Embedded Systems); 

(b) Lemes et al., 2013 (Anais do COBEM 2013). 

ambos empregando-se uma primeira versão de um método de detecção de fase (baseado no espectro 

do sinal fotodetectado) denominado b1/b3 generalizado, e que foi publicado em 2015. 

 

3.3 Discussão 

 Desde o doutorado, o candidato atuou na área de interferometria laser aplicada a medições de 

deslocamentos micro e nanométricos, e, medições de tensões elétricas elevadas, resultando na 

orientação de uma tese de doutorado (Marçal, 2008), oito dissertações de mestrado (Leão, 2004), 

(Martins, 2006), (Menezes, 2009), (Barbosa, 2009), (Takiy, 2010), (Lima, 2013), (Pereira, 2013), 

(Lemes, 2014) e uma coorientação de mestrado (Berton, 2013). No nível da graduação, orientou 

quatro (uma renovação) iniciações científicas: 

 Roberta Irma Martin (PIBITI/CNPq), “Utilização de simulador analógico como ferramenta de 

síntese para testar métodos de demodulação de fase em sinais interferométricos”, nos períodos de 

(2013-2014) e com renovação (2014- 2015); 

 Guilherme Alves Martinez (PIBIC/CNPq), “Caracterização de atuadores piezoelétricos 

flextensionais com multi-cerâmicas através da interferometria laser”, no período de (2013-2014); 

 Rogério Santana de Oliveira (PIBIC/Reitoria), “Utilização de DSP para realizar a detecção de 

nano-deslocamentos em atuadores piezoelétricos através de interferômetro de quadratura de fase”, no 

período de (2015-2016), em andamento. 

 Métodos inéditos de detecção de fase óptica foram propostos, tanto no domínio do tempo 

quanto da frequência, gerando-se artigos em revistas e publicações em congressos. Dois projetos de 

pesquisa (FAPESP e CNPq) foram aprovados. Nos próximos capítulos, o candidato discute trabalhos 

realizados em outros assuntos, bem como, a pesquisa atual e futura. 
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Capítulo 4 

Pesquisas Envolvendo Outros Métodos Ópticos 

A óptica tem sido apontada na engenharia como solução para resolver grande número de 

problemas práticos. Na área de instrumentação eletrônica, destacam-se os sensores em fibra óptica, 

os quais, dependendo da configuração, podem apresentar as seguintes vantagens em relação a 

sensores convencionais: baixa susceptibilidade à interferência eletromagnética, inércias térmica e 

mecânica reduzidas, não produzem centelhamento, suportam altas temperaturas, não sofrem 

oxidação ou corrosão, possuem sensibilidade, largura de banda e faixa dinâmica elevadas, são 

compatíveis com sistemas de teletria por fibra óptica, dentre outras (Giallorenzi et al.,1982; Udd & 

Spillman, 2011). Nas pesquisas nessa linha, ênfase especial foi dedicada a um tipo de arranjo 

conhecido como sensor reflexivo em fibra óptica, o qual permite medir deslocamentos lineares em 

sólidos na faixa micro e sub-microscópica. Portanto, também podem ser usados para caracterizar 

APFMAs, porém, possuindo estrutura mais simples e maior facilidade de uso que interferômetros. 

Além disso, com pequenas modificações na sua estrutura, podem ser adaptados para medir 

deslocamentos angulares. Com isso, tal arranjo permite medir deslocamentos no plano (in plane) e 

fora do plano (out of plane), competido com os interferômetros, em vista de que a interferometria 

mede majoritariamente deslocamentos out of plane, embora também possa medir deslocamentos in 

plane (Monchalin, 1986). 

 

4.1 Sensor Reflexivo em Fibra Óptica para Medição de Deslocamento 

Linear 

Nesta seção, apresenta-se a dissertação de mestrado de João Marcos Salvi Sakamoto, 

intitulada “Sensor em fibra óptica aplicado à caracterização de atuadores piezoelétricos 

flextensionais” (Sakamoto, 2006). De acordo com a literatura, este tipo de sensor tem sido designado 
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sendo Ef(x,y) e Eg(x,y) os perfis de campos modais do feixe incidente e do modo guiado, 

respectivamente. As duas integrais no denominador correspondem às potências acopladas em cada 

fibra e, portanto, correspondem a simples fatores de normalização. Por sua vez, o numerador contém 

a integral de superposição (overlap integral factor), o qual evidencia o casamento modal. 

O fator de acoplamento Г é uma medida do grau de similaridade entre os perfis dos modos 

que se propagam nas fibras transmissora e receptora. Distribuições de campo cujos perfis são muito 

distintos conduzem a uma baixa superposição e, consequentemente, a valores reduzidos de Г. 

Conforme foi discutido acima, o modo fundamental LP01 na fibra transmissora monomodo tem um 

perfil aproximadamente gaussiano. Por sua vez, a fibra óptica receptora é multimodos e, portanto, 

acomoda um grande número de modos próprios em seu interior. Segundo Faria (1988) e  Wang et al. 

(1996), na média, o perfil de intensidade óptica numa fibra multimodos também pode ser aproximada 

por uma gaussiana, sendo tanto mais verdadeiro quanto maior o número de modos que a fibra 

suporta.  

A simulação do sensor foi realizada computacionalmente utilizando-se MATLAB, com o 

objetivo de se obter o gráfico do coeficiente de transmissão η em função da distância d. Considera-se 

que a fibra transmissora seja monomodo com parâmetros: raios do núcleo e casca da fibra emissora 

iguais a a = 4 μm e b = 58,5 μm, enquanto a fibra receptora possui raios ar = 31,25 μm e br = 31,25 

μm, respectivamente. Para ambas as fibras, tem-se índices de refração no núcleo e casca iguais a n1 = 

1,465 e n2 = 1,460, respectivamente. Sakamoto (2006) utilizou os modelos de He & Cuomo (1991), 

chamado de modelo de raios uniangulares, e, os modelos 1 (gaussiano sem fator de superposição) e 

2 (gaussiano com fator de superposição), sendo que os resultados estão mostrados na Figura 62. A 

distância entre o plano refletor e as terminações das fibras foi variada entre 0 e 10 mm. A magnitude 

de saída está normalizada pelo valor máximo.  

Na prática, obtém-se a curva característica do sensor reflexivo variando-se a distância entre o 

espelho e as extremidades das fibras ópticas transmissora e receptora, com o auxílio de um estágio de 

translação micrométrico longitudinal. Sakamoto (2006) procedeu ao experimento, variando-se 

gradualmente a distância d entre os elementos do sistema, na faixa entre 0 e 10 mm, aferida 

diretamente na escala de um micrômetro (Starrett, resolução 0,01 mm). O sinal de saída (DC) do 
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Capítulo 5 

Pesquisas em Parcerias com Outros Grupos 

 Outros tópicos de pesquisa, envolvendo óptica aplicada à instrumentação eletrônica, têm sido 

desenvolvidos pelo candidato no LOE em parcerias com outras instituições/departamentos. 

Colaborações com grupos de pesquisa de instituições externas (EPUSP, ITA, IEAv, UFMS) e 

internas à FEIS- UNESP têm sido mantidas. 

 

5.1 Cooperação com o Grupo da EPUSP  

A maior parte dos trabalhos realizados no LOE, empregando-se interferometria óptica e 

sensores em fibra óptica, foram dedicados à caracterização de atuadores e mini-manipuladores 

piezoelétricos flextensionais, projetados e manufaturados pelo Grupo de Sensores e Atuadores, do 

Departamento de Engenharia Mecatrônica e Sistemas Mecânicos, da Escola Politécnica da USP 

(EPUSP). Graças à linha de pesquisas criada na USP pelo Prof. Dr. Emílio Carlos Nely Silva, vários 

protótipos de APFs e APFMAs foram gerados por seus orientados e cedidos ao LOE para 

investigações realizadas sob a perspectiva da engenharia elétrica. Passada uma década, ainda existem 

focos que demandam investimentos como, por exemplo, a medição da força gerada pelos atuadores, 

o efeito dos holders dos APFs na indução de frequências de ressonâncias adicionais, dentre outras. 

Neste estágio, o LOE começa a testar também a aplicação destes atuadores em casos de interesse 

prático. De fato, APFs da EPUSP têm sido usados regularmente nas malhas de realimentação de 

interferômetros estabilizados conduzindo a bons resultados.  

O candidato acredita que esta parceria prosseguirá no futuro, sendo que o Prof. Emílio sempre 

se mostra muito solícito às demandas do LOE, quando surgem problemas de ordem técnica ou 

instrumental. 
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Como todos os trabalhos publicados em revistas ou congressos como resultado desta 

colaboração, já foram destacadas nos capítulos anteriores, não há necessidade de repeti-los aqui. 

 

5.2 Sensores Ópticos Aplicados a Problemas em Aeronáutica 

O candidato mantém parceria, desde 2006, com o Prof. Dr. Gefeson Mendes Pacheco, do 

Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA, colaborando na área de ensaios não destrutivos de 

materiais usando-se a técnica de laser ultrasound. Foi neste assunto que o ex-aluno de mestrado do 

candidato a LD, João Marcos Salvi Sakamoto (Sakamoto, 2006), cursou seu doutorado do ITA 

(Sakamoto, 2012), realizando vários experimentos durante o doutorado sanduíche na Pensylvania 

State University – PSU, sob a supervisão do Dr. Bernhard R. Tittmann. Após o doutorado, o Dr. 

Sakamoto passou a fazer parte do quadro de pesquisadores do Instituto de Estudos Avançados - 

IEAv/CTA, reforçando ainda mais os laços de cooperação entre essas instituições.  

Nas pesquisas no LOE tem-se dado ênfase as técnicas de detecção homódinas, nas quais 

ambos os feixes de um interferômetro possuem as mesmas frequências. Contudo, a aplicação de 

técnicas heteródinas (Monchalin, 1986), onde um dos feixes tem sua frequência deslocada, também 

está sendo conduzida, mas em parceria com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) (Kitano et 

al., 2012). Um tópico promissor nesta linha refere-se à utilização da transformada de Hilbert-Huang 

na demodulação de fase óptica na saída de interferômetros heteródinos, algo ainda pouco explorado 

na literatura (Wang & Da, 2012; Camp et al., 2007). 

Um assunto que tem merecido grande destaque no IEAv é o estudo de sensores reflexivos em 

fibra óptica para medição de deslocamentos angulares, assunto que fez parte da tese de Sakamoto 

(2012). Este sensor tem sido usado como microfone óptico para fins de medição de microvibrações 

em sólidos e de detecção de emissão acústica em gases (Sakamoto et al., 2012b) e em sistema de 

laser ultrasound (Sakamoto et al., 2013)..  

Os seguintes trabalhos resultaram da cooperação com os pesquisadores do ITA e IEAv, e que 

tiveram o candidato como coautor: 

(a) Pacheco et al., 2015 (Acta Physica Polonica A); 

(b) Sakamoto et al., 2015 (Proceedings of the LIM 2015); 

(c) Sakamoto et al., 2014 (Applied Optics); 

(d) Sakamoto et al., 2013 (Proceedings of the LU2013); 

(e) Kitano et al., 2012 (Proceedings of the ICU 2012); 
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(f) Sakamoto et al., 2012a (Applied Optics); 

(g) Sakamoto et al., 2012b (Proceedings of the ICU 2012); 

(h) Sakamoto et al., 2008 (Anais do ENFMC 2008); 

(i) Pacheco & Kitano, 2006 (Anais do XII SBMO). 

 

5.3  Grupo de Óptica e Fotônica da UFMS 

O candidato manteve, por vários anos, parceria com o Prof. Dr. Mauro Henrique de Paula, 

antigo pesquisador da Embrapa de São Carlos e seu  primeiro orientador de RDIDP. Com a ida do 

Prof. Mauro para a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – UFMS, iniciou-se uma 

colaboração, juntamente com o Prof. Dr. Aparecido Augusto de Carvalho, da FEIS-UNESP. O 

objetivo era modelar analiticamente uma célula fotopiroelétrica com janela transparente. Com o 

falecimento do Prof. Mauro, a colaboração continuou sob a supervisão do Prof. Dr. Samuel Leite de 

Oliveira, do Grupo de Óptica e Fotônica da UFMS. Nesse período, o candidato orientou a tese de 

doutorado de Cleidson Ramos Omido, intitulada “Desenvolvimento de uma câmara fototérmica 

com transdutor transparente para monitoramento de água em etanol combustível” (Omido, 2014). 

A adulteração de etanol combustível pode causar danos aos motores de veículos e contribuem 

para evasão fiscal. No Brasil, a ANP impõe que o máximo conteúdo de água em etanol não seja 

superior a 4.9 (vol.%). O método convencional indicada para realizar estes testes é o Karl Fischer, 

uma técnica destrutiva, tóxica e lenta. No trabalho de Omido (2014), a célula fototérmica 

transparente proposta pelo Prof. Dr. Mauro Henrique foi empregada para mensurar a concentração de 

água em etanol. A câmara possuía uma janela transparente de tantalato de lítio e operava com um 

diodo laser no comprimento de onda de 1450 nm. Os resultados revelaram um comportamento linear 

entre o sinal de potência óptica detectado e a concentração, para taxas variando entre 0 e 100 

(vol.%). Medições de concentração com resolução de 1(vol.%) foram executadas e a possibilidade de 

monitoração em tempo real ficou evidenciada. 

Os seguintes trabalhos resultaram da cooperação com os pesquisadores da UFMS e que 

tiveram o candidato como coautor: 

(a) Omido et al., 2015 (Fuel); 

(b) Omido et al., 2013 (Sensors and Actuators B: Chemical); 

(c) Omido et al., 2012 (Anais do XXXV ENFMC); 

(d) Omido et al., 2011 (Anais do XXXIV ENFMC); 

(e) De Paula et al., 2009 (Sensors and Actuators B: Chemical); 



115 
 

(f) De Paula et al., 2007 (Sensors and Actuators B: Chemical). 

 

5.4 Monitoramento de Perfis de Escoamento de Roll Waves 

Corridas de lama e deslizamentos de terra, corriqueiros nas épocas de chuvas, tratam-se de 

eventos naturais que causam grandes prejuízos em núcleos habitacionais vulneráveis. Sob condições 

favoráveis de inclinação e vazão, esse tipo de escoamento pode constituir um domínio propício à 

propagação de instabilidades na sua superfície livre que, eventualmente, podem vir a se tornar um 

tipo específico de ondas denominado na literatura como roll waves. Em laboratórios, são regulares a 

utilização de carbopol como fluido representativo das lamas (fluido não-newtoniano), ou então, de 

glicerina (fluido newtoniano), os quais, dependendo da reologia, podem dar origem a roll-waves. A 

literatura tem indicado que técnicas ópticas são bastante adequadas para a visualização dos perfis de 

escoamento desses fluídos (Itoh et al., 2009; Forterre and Pouliquen, 2003). Ficou evidenciado que a 

técnica da absorção luminosa (Mouza et al., 2000) permite aferir informações de altura de 

escoamento em regime oscilatório nos testes com a glicerina.  

Desde o ano de 2011, o candidato colabora com o Laboratório de Hidrologia e Hidrometria 

da FEIS/UNESP, sob a supervisão do Prof. Dr. Geraldo de Freitas Maciel, do PPGEM da 

FEIS/UNESP, para a utilização de óptica para o monitoramento de perfis de escoamento de roll 

waves. Nessa época, o candidato coorientou a dissertação de mestrado de Evandro Fernandes da 

Cunha, intitulada “Implementação de aparato experimental para medição de instabilidades tipo Roll 

Waves em fluidos não- newtonianos” (Cunha, 2013). Esta colaboração deve prosseguir, sendo que o 

candidato agora é co-orientador de doutorado de Evandro F. Cunha, que trabalha com o fluido não 

newtoniano carbopol. 

Os seguintes trabalhos resultaram da cooperação com os pesquisadores do PPGEM e que 

tiveram o candidato como coautor: 

(a) Fiorot et al., 2015 (Flow Measurement and Instrumentation); 

(b) Fiorot et al. 2011 (Engenharia Térmica); 

(c) Maciel et al., 2012 (Anais do XI SRHN 2012); 

(d) Fiorot et al., 2010 (Proceedings of the V Brazilian Conference on Rheology). 
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5.5 Colaboração com o Laboratório de Ultra Som 

Seguramente, pode-se afirmar que a vitalização do LOE não teria acontecido sem o auxílio do 

Laboratório de Ultra Som (LUS), da FE-IS/UNESP, sob a coordenação do Prof. Dr. Ricardo Tokio 

Higuti. Foi o Prof. Tokio quem colocou em contato o candidato e o Prof. Dr. Emílio, da EPUSP, o 

qual havia sido seu co-orientador de doutorado. Isto viabilizou a principal linha de pesquisas do 

LOE, numa época em que procurava urgentemente alguma aplicação que justificasse estudar 

interferometria. Além disso, o Prof. Tokio tem colaborado na orientação dos alunos do LOE, em 

particular, na área de processamento digital de sinais. Julga-se que a recíproca também seja 

verdadeira, ou seja, que o candidato também tenha contribuído com o LUS nesses 15 anos de 

cooperação. 

Foi assim que o candidato se viu motivado a orientar Aline Emy Takiy em sua tese de 

doutorado intitulada “Uso de ondas de Lamb e Scholte para caracterização de líquidos” (Takiy, 

2015), em tema de interesse de um dos projetos FAPESP coordenado pelo Prof. Tokio. Embora o 

trabalho não tenha relação direta com optoeletrônica, ressalta-se que foi graças ao mesmo que surgiu 

o mestrado de Garcia (2016), discutido no capítulo anterior. Grande parte da instrumentação 

eletrônica usada nessa dissertação foi oriunda do LUS. 

O candidato prevê prosseguir na pesquisa de medição de concentrações em misturas líquidas 

usando sensores ópticos para interrogar ondas de Rayleigh, Lamb ou Scholte porém, agora, 

excitando esses tipos de ondas acústicas guiadas através da conversão termoelástica devido a 

interação de um laser de alta potência com a superfície do meio material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

 

 

 

 

 

Capítulo 6 

Pesquisas Atuais e Futuras 

 Atualmente, o candidato orienta um aluno de iniciação científica e cinco alunos de doutorado, 

sendo que um aluno de mestrado está praticamente aceito pelo PPGEE. Dentre os alunos de 

doutorado, três desenvolvem pesquisa em interferometria óptica em configuração de malha fechada, 

objetivando a medição de nanodeslocamentos ou medição de tensões elétricas elevadas. Os outros 

dois, estão envolvidos com o tema de doutorado do candidato, em óptica integrada, assunto que 

retorna a ordem do dia após um hiato de 15 anos após sua defesa de tese. 

 Neste capítulo são descritas brevemente as pesquisas atuais desenvolvidas no LOE, bem 

como as perspectivas futuras. 

 

6.1 Pesquisas com Interferometria Óptica em Malha Fechada 

 Os seguintes alunos encontram-se desenvolvendo trabalhos de tese do LOE: 

• José Henrique Galeti, bolsa CNPq institucional.  

Ingressou no doutorado em 09/2012, e, dando continuidade ao assunto de seu mestrado no PPGEE 

(Galeti, 2012), investiga novas configurações de interferômetros em malha-fechada, sob o ponto de 

vista da teoria de controle não linear. No período de 10/2014 a 09/2015, realizou um doutorado 

sanduíche (Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior – PDSE/CAPES) no Optical 

Communications Research Group, do Departamento de Engenharia Eletrônica e Computação da 

Universidade de Limerick, na Irlanda, sob a supervisão do Prof. Dr. Michael Connelly. A cooperação 

foi bem sucedida, resultando em duas publicações na revista Applied Optics. Além disso, o Dr. 

Connelly aceitou o convite para atuar como co-orientador na tese do aluno. Galeti pretende defender 
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sua tese em agosto/2016 e, se possível, prosseguir no LOE desenvolvendo um pós-doutorado. Até o 

momento, o aluno publicou os seguintes trabalhos no doutorado: 

(a) Galeti et al., 2015a (Applied Optics); 

(b) Galeti et al., 2015b (IEEE TIM); 

(c) Connelly et al., 2015 (Applied Optics). 

além daqueles citados na seção 3.2. 

• Fernando da Cruz Pereira, bolsa CAPES institucional. 

Oriundo do mestrado no PPGEE (Pereira, 2013), ingressou no doutorado em 03/2014, onde 

desenvolve pesquisas com novos métodos de realimentação automática aplicados à detecção de fase 

óptica em OVSs. Tem demonstrado grande habilidade em operar plataformas como o MyRIO 

(National Instruments) + LabVIEW e com o software de elementos finitos COMSOL Multiphysics. 

Deve defender sua tese até julho de 2018. 

• Roberta Irma Martin, bolsa CAPES institucional   

Ingressou em Doutorado Direto no PPGEE em 31/08/2015, antes mesmo de ter concluído o curso de 

Graduação na FE-IS/ UNESP, o qual concluiu em apenas quatro anos e meio. Foi bolsista 

CNPq/PIBITI por dois anos e fez o Trabalho de Graduação na área. Atualmente cursa as disciplinas 

do PPGEE e tem obtido resultados encorajadores com a aplicação de técnicas de Controle Não 

Linear na detecção interferométrica de fase óptica (LMI’s, modos deslizantes, controle chaveado, 

etc.). No momento, atua como pesquisadora visitante do IEAv/CTA e cursa, no ITA, as disciplinas 

restantes de seu doutorado. Deve defender sua tese até fevereiro de 2020. 

 Recentemente, arranjos inovadores altamente estabilizados têm sido usados por diversos 

grupos de pesquisas para medição de vibrações/deslocamentos, recorrendo-se a interferômetros em 

fibra óptica dotados com redes de Bragg (fiber Bragg-grating, PBG) (Xie et al., 2010; Lin et al., 

2004). Esses sistemas são capazes de medir deslocamentos mecânicos, desde DC até altas 

frequências, bem como, proporcionar o sentido de direção desses deslocamentos, algo que a maioria 

dos arranjos não é capaz. Entretanto, mesmo tal tipo de abordagem ainda segue o conceito clássico 

de interferômetro em malha fechada estabelecido nos anos 1980, empregando-se os expedientes: 

 (i) Operar em torno de um ponto de quadratura de fases extremamente estável, em modo de baixo 

ganho (Udd & Spillman, 2011), ou então, 

(ii) Linearizar a curva característica de entrada e saída (feedback interferometry), em modo de alto 

ganho (Cheung et al., 2003). 
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Nesta última, realiza-se a conversão da curva característica (de entrada e saída) senoidal do 

interferômetro em um segmento de reta (Shirai et al., 1999), em concomitância com o uso de 

circuitos de reset (Fritsch & Adamovski, 1981). 

 Sob o ponto de vista da teoria de controle clássico, a dificuldade que existe no tratamento 

matemático de sistemas não lineares foi inicialmente superada mediante algumas considerações e 

aproximações fundamentadas na teoria de sistemas lineares, a qual pode ser aplicada interpretando-

se o sistema como linear por partes (estabilizar o ponto de operação em quadratura de fase através da 

linearização por série de Taylor). Neste contexto, tornou-se possível testar o potencial da teoria de 

sistemas lineares, beneficiando-se de seus poderosos resultados matemáticos, para o projeto de 

controladores que satisfizessem os requisitos de funcionamento e desempenho da planta. Esta é a 

abordagem regularmente empregada nos interferômetros estabilizados até os dias de hoje, salvo raras 

exceções.  

Contudo, o uso de técnicas lineares demanda o atendimento de certas condições que, em 

geral, exigem que o estado do sistema permaneça próximo do ponto de operação no qual foi 

linearizado. Além disso, surgem problemas devido à pequena faixa dinâmica (intervalo entre o 

menor e o maior valor de fase óptica que podem ser mensurados) gerada pela detecção direta de fase 

óptica (através do método de detecção de sinais com baixa profundidade de modulação), e daí, a 

necessidade de utilização de técnicas adicionais de phase-unwrapping para se aumentar essa faixa.  

A perspectiva de se estabelecer uma nova agenda, na qual se reescreva o problema da 

realimentação em uma linguagem inovadora e mais abrangente que o tratamento clássico, tal qual a 

empregada comumente nas modernas teorias de controle não linear (e, portanto, mais adequada para 

operar com a natureza não linear da curva característica do interferômetro), se mostra promissora. 

Artigos que seguem esta orientação ainda são poucos e raros na literatura, mas já começam a se 

avolumar, como as propostas apresentadas por (Hui et al., 2013) e (Li et al., 2014). Acredita-se que 

esta mudança de paradigma possa revelar detalhes ainda ocultos por traz da característica não linear 

do interferômetro e, consequentemente, ampliar seu poder de medição e simplificar os circuitos de 

realimentação automática. 

 

6.1.1 Estudo de Caso Empregando o Controle Clássico 

Como as flutuações da fase )(0 t  ocorrem em baixas frequências, a estabilização do padrão 

de interferência pode se concentrar nessa banda a fim de se compensar a incidência das derivas 

externas. Na demodulação homódina ativa, normalmente se insere um modulador de fase auxiliar no 
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    )sin1()]
2

cos(1[)( 
 FGAFGAtv      (60) 

onde G é o ganho do amplificador. Na condição 1)(  t , vale a aproximação  sin , e 

assim, após passar a tensão do fotodiodo v(t) por um filtro passa-alta se obtém: 

    )()( tGAFtv          (61) 

Desta maneira, a resposta do interferômetro é linearizada e o sinal de saída é diretamente 

proporcional ao desvio de fase de interesse )(t . 

Esta abordagem tem as seguintes vantagens: (i) a técnica não restringe a largura de banda de 

medição, dado que os sinais abaixo da frequência de corte do filtro passa-baixa aparecem como um 

sinal de correção de fase acionando o modulador auxiliar, enquanto os sinais acima da banda do 

filtro têm suas frequências limitadas apenas pela banda do fotodiodo (tipicamente na faixa de MHz); 

assim, o sistema apresenta ótima resposta a sinais )(t  de altas frequências; e (ii) esses sinais de 

altas frequências não demandam qualquer processo de demodulação adicional e, portanto, podem 

proporcionar informações em tempo real ao longo de escalas limitadas de tempo.  

Contudo, o modo de operação com baixo ganho possui o inconveniente do sinal de saída ser 

diretamente proporcional ao produto GAF, o que não é ideal em vista que vários fatores podem 

mudar ao longo do tempo. Por isso, tem havido crescente interesse em analisar o sistema da Figura 

78 sob outro ponto de vista: deseja-se compensar a fase global +0c, e não somente a 

diferença (0c), Com isso, não apenas as derivas de baixa frequência são compensadas, mas 

também, as frequências de sinais. Nessa abordagem pode-se mostrar que a intensidade de saída do 

interferômetro é usada para controlar a fase do sistema, proporcionando várias características 

interessantes, dentre as quais se inclui a linearização da característica de entrada-saída do 

interferômetro: a relação entre a variação de fase e a tensão fotodetectada varia, do conhecido perfil 

cossenoidal mostrado na Figura 79(a), para um perfil em dente-de-serra, como mostrado na Figura 

79(b), onde a intensidade de saída varia quase linearmente ao longo de uma faixa de fase bem 

definida (Shirai et al., 1999). 

Nessa nova abordagem, observa-se que o sinal de saída do interferômetro, (58), pode ser 

reescrita genericamente como: 

    ])(cos[)(cos)( ctBAtBAtv       (62) 

onde A é o valor médio, B é a variação de amplitude das intensidades das franjas, 
 ctt   )()(
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e então, calculando-se a derivada em torno do ponto de equilíbrio, resulta: 

     
mequilibriuccc tdtdGBd ])(sin[))]([2      (66) 

Isolando o diferencial dc, deduz-se que   

    

)])((sin[
2

1

)]([])(sin[

)])((sin[21

])(sin[
)]([2

mequilibriuc

mequilibriuc

mequilibriuc

mequilibriuc

c

t
GB

tdt

tGB

t
tdGBd





















             (67) 

a partir da qual se observa que, se G torna-se muito grande, então, (67) conduz à dc = −dt, ou 

então, de (63), que )]([2 tvGc   , confirmando a asserção acima de que uma variação 

em c compensa uma variação em t. Note-se que, quanto maior o ganho de realimentação G, 

melhor é o rastreamento e correção do sistema. Nessas condições, um pequeno deslocamento de 

franjas v(t) em relação ao ponto de equilíbrio, gera um erro com polaridade correta para reduzir o 

desvio de fase t 

O resultado acima revela que o sinal de saída AC do interferômetro é Gtv  2/)]([ , 

ou seja, varia linearmente com o desvio de fase, como esperado. Contudo, ele depende do ganho G, e 

então, trata-se da abordagem de baixo produto banda-passante. A geração de um perfil de franjas 

essencialmente linear [Figura 79(b)] ocorre porque o sistema está operando com forte realimentação 

negativa quando rastreia uma franja. O grau no qual o perfil é linearizado e, consequentemente a 

exatidão com que o interferômetro realimentado rastreia a fase é dependente do ganho do laço de 

realimentação, G. Quanto maior o valor de G, mais acuradamente a fase do interferômetro é 

rastreada pela tensão de saída. 

A fase do modulador auxiliar, c , rastreia a fase total t quase que linearmente, até que 

atinja seu valor máximo, fazendo com que a tensão de saída v(t) salte para a mais próxima solução 

estável da equação (66), e então, o rastreamento se inicia novamente. Isto dá origem ao clássico 

perfil de franja em forma de dente-de-serra do interferômetro realimentado. 

Segundo Jackson et al. (1980), as principais características de qualquer compensador 

(deslocador de fase) usado em interferômetros em malha fechada são: (i) elevada faixa dinâmica, 

~1000 rad, com elevado valor de LLVS para assegurar tensões de controle moderadas (<100 V); (ii) 

resposta linear e rápida tanto para magnitude quanto variação da polaridade do desvio de fase; (iii) 

operação suave, a fim de se introduzir o mínimo de ruído ao sinal final detectado; (iv) 
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controlabilidade simples, sem tendência a oscilar espontaneamente; (v) modulação de fase óptica 

para frequências acima de 20 kHz; (vi) construção robusta e (vii) pequena perda por inserção. 

Ao longo da pesquisa, os deslocadores de fase usados na malha de realimentação dos 

interferômetros foram APFs calibrados na frequência de operação. Contudo, suas faixas dinâmicas 

são relativamente pequenas para, e ainda não permitem a implementação de interferômetros 

operando no modo de alto-ganho. Os parágrafos a seguir referem-se a um interferômetro de 

Michelson volumétrico ensaiado no LOE (tal como o mostrado na Figura 78), com um filtro passa-

baixa de primeira ordem inserido no laço de realimentação. Trata-se de um controle proporcional 

operando em modo de baixo-ganho. Antes, porém, testes com o SIMULINK são retratados.  

Nesta configuração, dá-se preferência por operar com a seguinte versão da equação (58): 

)(cos)()( tAFAtvtvA            (68) 

a qual será aqui denominada de ‘tensão diferencial’, sendo ctt   )()(  e  t(t)+0.  O 

diagrama de blocos do sistema está mostrado na Figura 80, e objetiva testar um dos protótipos de 

APF disponível no LOE. Registra-se que todos os valores numéricos dos parâmetros que serão 

citados a seguir estão de acordo com o experimento realizado e que será discutido adiante. O 

objetivo é investigar a influência da fase aleatória  )(0 t  sobre o sinal de interesse  )(t  em 

situações práticas no laboratório.  

Desde que um APF opere em sua região linear, existe proporcionalidade direta entre a tensão 

aplicada sobre o mesmo (em volts) e o deslocamento de fase gerado no interferômetro (em rad). 

Assim, estas fases simuladas foram geradas através de sinais elétricos de sintetizadores de sinais; 

mais especificamente, a fase )(0 t  foi sintetizada artificialmente e sobreposta ao sinal de interesse 

)(t .  

O primeiro bloco na Figura 80 (da esquerda para a direita) refere-se ao sinal do sintetizador 

de funções (amplitude de 2,68 V de pico-a-pico e frequência 1 kHz), seguido do ganho do 

amplificador linear (Gamp1 = 20 V/V) e do ganho do APF sob estudo (bloco ‘APF’, GAPF = 0,045 

rad/V). Estes três blocos em cascata objetivam emular o sinal interferométrico )(t . A variação de 

fase aleatória )(0 t  é composta por uma parcela AC [ )(0 tac , com amplitude de 1,5 V de pico e 

frequência 3 Hz], e, por uma parcela DC com valor 2/0  dc  rad, para garantir que o 

interferômetro se mantenha em quadratura quando operado em malha aberta. Enfatiza-se que os 

valores de )(t  e )(0 t  devem ser medidos em radianos, porém, como correspondem às tensões 

aplicadas ao APF (e que serão convertidas em variação de caminho óptico dos braços do 
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ss
sH       (71) 

Então, através do diagrama de blocos da Figura 80, obtém-se: 

   )()()( sVsHGGGs AAPFrampLPFC        (72) 

sendo que APFrampLPF GGG =2,784 , e, )(sC  e )(sVA são as transformadas de Laplace de c(t) e 

vA(t), respectivamente. Substituindo-se (71) em (72) e procedendo ao cálculo da transformada de 

Laplace inversa, tem-se: 

)]()([40
)(

ttvGGG
dt

td
cAAPFrampLPF

c 


       (73) 

Considerando que APFrampLPF GGAFG = 20,6 rad, para AF=7,43 V, e substituindo (70) em (73) 

obtém-se: 

   ]
68,20

)[cos(72,2598
)( c

c
c

dt

td 



                (74) 

a equação diferencial do sistema na condição 0)(  t  (unforced system). 

Fazendo-se dtdx c /2   e cx 1 , tem-se o plano de fases (x2  x1) levando-se em 

consideração o filtro de primeira ordem, o qual está mostrado na Figura 83. Soluções para a equação 

(74) existem nos pontos em que o eixo horizontal (x2=0) corta a curva: )68,20/(cos72,2598 cc   . 

Sempre que derivada é positiva ( dtdx c /2   > 0) a fase modulada (x1) é crescente, seguindo a 

trajetória para direita da Figura 83. Por sua vez, quando a derivada é negativa ( dtdx c /2   < 0) a 

fase modulada segue a trajetória para a esquerda. Os pontos de equilíbrio estáveis ocorrem quando as 

trajetórias convergem, vindo por cima e por baixo para o mesmo ponto sobre o eixo dtdx c /2   = 0. 

Os pontos de equilíbrio instáveis ocorrem quando as trajetórias divergem, indo para cima e para 

baixo a partir de um ponto sobre o eixo dtdx c /2   = 0. 

Portanto, os pontos de equilíbrio estável são cx 1  = 5,22; 3,337; 1,4330,4989; 

2,374 4,282erad. Os pontos de equilíbrio instável são cx 1 = 4,74; 2,627;  

0,526; 1,575; 3,684e 5,833 rad. As regiões de atração entre dois pontos instáveis são 

adjacentes ao ponto estável; por exemplo, a região de atração correspondente ao ponto 0,4989 rad 

(o qual é aproximadamente igual a /2 rad) vai de 0,526 até 1,575 rad.  
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6.1.2 Medição de Deslocamento/Velocidade com a Técnica Heteródina Sintética 

Em 2002, o Dr. Michael J. Connelly descreveu uma das primeiras aplicações de DSPs 

(dSPACE DS1102) em interferometria óptica (Connelly, 2002). Foi empregada a técnica conhecida 

por alguns como heteródina sintética (Cole et al., 1982), e por outros, como PGC - Phase Generated 

Carrier (Dandridge et al., 1982), para detectar sinais dinâmicos de pressão, operando na banda de 

550 Hz. No período de 10/ 2014 a 09/2015, o aluno de doutorado do PPGEE da FEIS/ UNESP, José 

H. Galeti, realizou um doutorado sanduiche no laboratório do Dr. Connelly, em Limerick, Irlanda. 

Neste estágio, o aluno aprimorou seus conhecimentos da teoria de controle, para aplicar o método 

heteródino sintético na medição de velocidades e deslocamentos mecânicos. Como resultado, dois 

artigos foram publicados no periódico Applied Optics (Connelly et al., 2015; Galeti et al., 2015), 

com contribuições inovadoras à melhoria da técnica. 

No método herteródino sintético, contudo, adota-se uma abordagem um pouco diferente da 

usada neste texto, para descrever o sinal interferométrico. Nesse caso, (2) é substituída por: 

   )]()2cos(cos[1)( 0 ttfCFAtv         (75) 

onde  A é uma tensão constante, F é a visibilidade de franjas e (t) é o desvio de fase total, ou seja, 

)()()( 0 ttt   , sendo )(t  a fase de interesse e )(0 t  o desvio de fase aleatória entre os 

braços do interferômetro. Neste novo ponto de vista, o termo cossenoidal com amplitude C e 

frequência f0 é apenas uma função auxiliar que permite expandir (75) é série de funções de Bessel: 
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  (76) 

Para o perfeito funcionamento da técnica heteródina sintética convencional, torna-se 

necessário conhecer a visibilidade F e os argumentos de duas componentes de funções de Bessel, nas 

frequências f0 e 2f0. No sistema proposto em (Connelly et al., 2015), empregou-se um interferômetro 

de Michelson homódino, operando em 658 nm, tal qual esquematizado na Figura 85. A modulação 

de fase é realizada modulando-se a corrente de um diodo laser (Ondax TO-658 - PLR35). O objeto 

sob teste é um atuador piezoelétrico (Piezomechanik STr-35) e o sinal adquirido é processado em 

tempo real usando-se LabVIEW. 
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Dando sequência ao trabalho com o OVS acima, o aluno de doutorado F. C. Pereira encontra-

se investigando um novo método de detecção através de quadratura de fase, onde os termos em 

quadratura são gerados chaveando-se dois sinais fotodetectados e que são obtidos a partir de dois 

fotodiodos posicionados em duas posições da mesma franja de interferência na saída do sistema. A 

geração dos sinais de excitação, o controle e o processamento dos sinais de saída são realizados na 

plataforma MyRIO, através do software LabVIEW. Apresentando-se os dois sinais em quadratura na 

forma de figura de Lissajous, obtém-se uma elipse, a qual é usada para produzir a realimentação 

necessária a estabilização do sistema diante de variações de temperatura, por exemplo. Os resultados 

são promissores. 

 

6.1.3 Estudo de Caso Empregando o Controle com Estruturas Variáveis 

Em se tratando de controle não linear, ainda não há uma metodologia fechada para o projeto 

de controladores (Sepulchre et al, 1997). Existem, na verdade, diversos resultados úteis que podem 

ser combinados para se atingir os objetivos de controle. Muitos desses resultados são baseados na 

teoria de estabilidade de Lyapunov (Slotine & Li, 1991), que se tornou uma das principais 

ferramentas na análise de sistemas não lineares. 

O interesse no projeto de controladores que leve em conta as incertezas inerentes dos sistemas 

práticos deu origem à Teoria de Controle Robusto, a qual considera que a planta pode não ser 

perfeitamente representada através de um modelo matemático linear, devido às não linearidades que 

caracterizam o sistema como, por exemplo, saturação nos elementos de controle (atuadores). O 

modelamento não linear do sistema permite levar em consideração aspectos dinâmicos que, em um 

modelo linearizado por partes, podem ter sido mascarados ou até desconsiderados.  

Dentre as diversas teorias na análise de sistemas não lineares, como as mostradas em 

(Sepulchre et al, 1997; Slotine & Li, 1991; Isidori, 1995), destacam-se os sistemas de controle por 

relé, que foram amplamente utilizados na engenharia de controle (Utkin, 1978; Itkis, 1976) devido a 

simplicidade de implementação e característica de robustez. O tratamento matemático dado a este 

tipo de estrutura forma a base da linha de controle de estrutura variável, consolidando-a como uma 

das principais técnicas de controle não linear, com forte ferramental teórico (Utkin, 1978; Itkis, 

1976; De Carlo et al., 1988). Com a evolução da eletrônica de semicondutores, esse tipo de 

implementação não mais se restringe ao uso de relés eletromecânicos, mas também, tais 

descontinuidades puderam ser implementadas eletronicamente por meios analógicos e digitais.  

O diagrama de blocos generalizado de uma proposta com realimentação por estrutura 

variável, para o caso de um interferômetro de Michelson, está representado de forma resumida na 
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Os resultados apresentados neste item referem-se a resultados preliminares obtidos por R. I. 

Martin a partir de discussões com o candidato e com seu co-orientador, o Prof. Dr, Marcelo Carvalho 

Minhoto Teixeira, docente do PPGEE da FE-IS UNESP e um dos maiores espcialistas na área de 

controle não linear (atual editor da revista IEEE Transactions on Fuzzy Systems). 

Por fim, deseja-se registrar que o candidato submeteu uma proposta à Chamada MCTI/CNPq 

No. 01/2016 – Universal – Faixa B, cujo projeto foi intitulado “Implementação de técnicas 

avançadas da teoria de controle para a detecção de fase óptica através de interferômetros a laser em 

malha fechada”, no qual aguarda-se a divulgação dos resultados. Além disso, no mais tardar até final 

de 2016, pretende-se submeter um projeto a FAPESP solicitando-se recursos para investir na 

pesquisa de sensores de correntes elevadas (da ordem de milhares de ampéres), baseados no efeito 

Faraday presente em certos tipos de vidros (por exemplo, SF2). 

 

6.2 Pesquisas Envolvendo Óptica Integrada 

 Na tese de doutorado do candidato, aplicou-se o método de abordagem de domínio espectral  

(Spectral Domain Approach - SDA) para o estudo de moduladores eletroópticos integrados com 

substratos estratificados. A maior parte do problema abordado e desafios enfrentados jáfoi explicado 

na seção 1.1. 

As configurações dos moduladores utilizavam estruturas de microondas, do tipo ondas 

caminhantes, com seção transversal limitada por paredes condutoras. Os substratos desses 

moduladores eram constituídos por cristais eletroópticos (LiNbO3 ou LiTaO3) e camadas dielétricas 

isotrópicas. A rede de eletrodos planos (filmes finos), utilizada para configurar o campo de 

modulação, era posicionada em uma interface apropriada do substrato estratificado, e os guias 

ópticos do tipo canal, estavam localizados na camada eletroóptica.  

A modelagem da interação eletroóptica, para um modulador faixa larga, levava em 

consideração as características de propagação do sinal óptico e do campo elétrico de modulação. 

Grande ênfase foi dada ao estudo do campo elétrico modulador através de SDA, levando em 

consideração os efeitos de dielétricos em multi camadas, da rede de eletrodos e da blindagem 

elétrica. Na aplicação do método SDA, em configuração de moduladores com assimetria geométrica, 

identificaram-se as funções de base que aceleravam o cálculo do campo de modulação, empregando-

se o método das imagens.  
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A formulação desenvolvida foi aplicada para moduladores com substratos cujos eixos 

cristalinos estavam orientados arbitrariamente em relação aos eixos geométricos. Contudo, ênfase 

especial foi dedicada aos moduladores que utilizam CPS e CPW com substrato de LiNbO3 ou 

LiTaO3, com cortes -Z ou -X e buffer-layer de SiO2, por apresentarem grande importância prática na 

época. Para o corte-Z apresentou-se uma análise detalhada do modulador com relação às curvas de 

dispersão, a impedância característica e a distribuição de campo elétrico do sinal modulador, em 

ampla faixa de frequência, em função da geometria do modulador.  

Para moduladores com multi eletrodos, que utilizavam um modo de propagação dominante 

com característica quase-TEM, foi apresentado um modelamento fundamentado na representação do 

sinal de modulação através de uma linha de transmissão equivalente. Levaram-se em consideração os 

efeitos do descasamento entre as velocidades dos sinais óptico e de modulação, e os coeficientes de 

reflexão nas extremidades dos eletrodos. A largura de faixa e a tensão de meia-onda de estruturas 

com dois ou três eletrodos de modulação foram discutidas em detalhes para diversas configurações 

de moduladores de interesse prático. 

Garante-se que, mesmo hoje em dia (15 anos depois), certos aspectos da tese ainda não se 

encontram publicados na literatura. Contando com isso, o candidato orienta dois alunos de doutorado 

no assunto: 

 Henrique Carlos Diniz, bolsista CAPES 

O aluno do PPGEE tem graduação em Matemática e mestrado em Engenharia Elétrica pela 

FE-IS/UNESP. O aluno desenvolveu programas em MATLAB que determinam as curvas de 

dispersão de dispositivos com multi camadas e multi eletrodos através de SDA, o qual emprega 

diádicas de Green no domínio espectral, em conjunto com o método de Galerkin aplicado a um 

número adequado de correntes de base, para se determinar a constante de fase dos diferentes modos 

de propagação. Programas para se determinar a impedância característica, a distribuição de corrente 

nos eletrodos e a de campo elétrico modulador encontram-se em operação, percorrendo-se assim as 

principais etapas da tese do candidato a LD. O objetivo da tese será o projeto desses moduladores 

levando-se em consideração as espessuras dos eletrodos, algo que contribui sensivelmente para 

elevar a largura de banda de modulação. 

 Max Robert Marinho, professor da UNEMAT 

 O aluno do PPGEE é formado em Engenharia da Computação, tem mestrado pelo IBILCE 

(UNESP - São José do Rio Preto) e trabalha como professor da UNEMAT - Universidade do Estado 

de Mato Grosso, Campus Universitário de Alto Araguaia. Foi aceito recentemente no PPGEE, e o 



142 
 

objetivo de sua tese também se concentra em óptica integrada. Marinho tem experiência com 

métodos numéricos como, por exemplo, o Método de Elementos Finitos, e faz parte de um grupo de 

pesquisas na UNEMAT interessado em aplicar técnicas numéricas em áreas como a de ensino e de 

tecnologia (Marques et al., 2007). Contudo, exibe particular interesse num método numérico que 

vem despertando crescente interesse, conhecido como Método Element-Free Galerkin (EFGM), e 

sobre a possibilidade de aplicá-lo aos problemas de interesse do candidato. 

 Nenhum resultado inovador ou que mereça destaque, além daqueles que já foram obtidos em 

2001, foi obtido até o momento, de maneira que este item resulta bastante suscinto. No entanto, o 

empenho e interesses evidenciados pelos alunos têm gerado otimismo. Além disso, o candidato a LD 

tem recebido convites para cooperação de pesquisadores da área de Sensores e Atuadores Espaciais 

do IEAv, cujos membros tem interesse em desenvolver chips em óptica integrada para aplicações em 

sensores em fibra óptica em geral. Além disso, M. R. Marinho já desenvolveu trabalhos com 

pesquisadores da área de Física e Matemática Aplicadas do IEAv, o que pode viabilizar uma 

aproximação entre os diferentes grupos. 

 Com o início de orientações na área de óptica integrada na FE-IS UNESP, cria-se mais um 

desafio, cujos resultados ainda demorarão alguns meses para aparecerem e, certamente, à custa de 

grande sacrifício intelectual. No entanto, com a consolidação da área de sensores ópticos (cujas 

realizações ocuparam a maior parte deste texto), acredita-se que finalmente se dispõe de um cenário 

favorável para o estabelecimento do tema, o qual não existia ao final da tese do candidato e no início 

da formação do LOE em 2001.  
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