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Soluções em Medição Ótica



  

Iluminando as Medições
Aproveite as vantagens das novas e inúmeras possibilidades oferecidas pelos sensores óticos baseados  
na tecnologia da Rede de Bragg (FBG):

 � Determine deformação, temperatura, aceleração, deslocamento e inclinação em componentes,  
estruturas e em ambientes onde tecnologias convencionais já atingiram seu limite;

 � Realize ensaios estruturais e de materiais com alto nível  de deformação, grande números de ciclos  
de carregamento, mesmo em ambientes com elevado ruído eletromagnético ou com risco de explosão  
de uma forma segura e confiável;

 � Monitore as condições de grandes estruturas em ambientes adversos usando diferentes tipos de sensores,  
ligados em série por grandes distâncias e conectados a um único equipamento de aquisição de dados.

Aplicações e Mercados: 

Sensor ótico de temperatura  

instalado em um gerador de energia

Monitoramento de vibrações com sensores  

óticos na Ponte Great Belt, Dinamarca

Engenharia Civil –  
Monitoramento Estrutural de Construções Civis

Ótima relação custo/benefício quando aplicado em grandes 
estruturas, como pontes, túneis, barragens, entre outras, para:

 � Avaliação de deformação;

 � Medições de desvios e deslocamentos;

 � Identificação de modos de vibração;

 � Mapeamento térmico.

Energia –  
Avaliação de Integridade em Tempo Real

Extremamente seguro para uso em ambientes perigosos com alto 
potencial elétrico, como geradores de alta potência, transformadores de 
alta tensão e grandes equipamentos elétricos, para monitorar: 

 � Vibração;

 �  Temperatura;

 � Esforços e carregamentos;

 �  Temperatura em pontos múltiplos.
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Instalação de sensores óticos para monitoramento  

de deformações em uma tubulação hidráulica.

Integração de sistemas FBG para aplicações  

em vôo em uma aeronave militar C-27J

Sensores óticos de deformação instalados em  

uma pá para ensaios de desempenho estrutural

Outras Aplicações –  
Otimizando o Desempenho em Qualquer Estrutura

Enorme potencial de aplicações, tanto em P&D quanto nos 
processos industriais, mesmo em diferentes setores como Oil 

& Gas e Defesa.  
Alguns exemplos:

 � Avaliação da distribuição de carga em contêiners;

 � Medições do perfil de temperatura em reatores químicos;

 � Medição de várias grandezas em ambientes criogênicos;

 � Monitoramento de deformações em tubulações.

Aeroespacial  –  
Monitoramento Estrutural e de Temperatura em 
Aeronaves

Ideal para uso em materiais compósitos, podendo ser inte-
grado entre suas camadas, além de proporcionar instalação 
em locais de difícil acesso ou com restrição de espaço, para: 

 � Monitoramento de deformações e tensões;

 � Monitoramento estrutural durante o vôo;

 � Monitoramento estrutural em naves espaciais;

 � Mapeamento térmico em componentes e equipamentos.

Energia Eólica –  
Monitoramento de Gerador Eólico

Ferramenta poderosa e de baixo custo para geradores eólicos 
de alta potência, proporcionando soluções como: 

 � Controle de pitch;

 � Monitoramento das deformações das pás;

 � Validação de projeto das pás;

 � Detecção de gelo.

Aplicações e Mercados
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Medições de deformação sob temperaturas criogênicas 

WindMETER – Monitoramento de Carregamentos em 
Pás de Geradores Eólicos 

A instalação do sistema WindMeter auxiliou o desenvolvi-
mento de um sistema de monitoramento (CMS - Condition 

Monitoring System) no ECN - Energy Center of the Netherlands, 
com as seguintes características: 

 � Medição em tempo real da deformação nas pás;

 � Instalação de sensores óticos de deformação e temperatura 
nas pás;

 � Instalação do interrogator no hub;

 � Estudo para validação de novos sensores.

Sensores Óticos para o ITER (Reator Experimental 
Termonuclear Internacional)  
Medições em Ambientes Criogênicos

Qualificação e fornecimento de sistemas de sensores óticos para 
os magnetos dos supercondutores no reator de fusão nuclear:

 � Monitoramento de deformação, deslocamento e tempera-
tura; 

 � Ambientes criogênicos com presença de vácuo e altos índi-
ces de radiação; 

 � Utilização de mais de 600 sensores, sistema de aquisição de 
dados e acessórios.

Seções transversais instrumentadas ao longo do túnel

Interrogator WindMETER em operação em um gerador eólico

Uma Tecnologia - Infinitas Possibilidades 
Conheça alguns exemplos de aplicação dos sistemas FBG:

SysTunnel –  
Monitoramento Estrutural de Túneis

Monitoramento contínuo da saúde estrutural do centenário 
túnel ferroviário do Rossio (Lisboa, Portugal). Após um grande 
processo de restauração, o sistema SysTunnel foi utilizado para:

 � Medição de deformação, convergência e temperatura;

 � Mais de 100 seções monitoradas;

 � 872 sensores;

 � 1 único interrogator.
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Instrumentação Ferroviária –  
Caracterização de Tráfego Ferroviário e seu Efeito nas 
Estruturas

Ensaio de deformação com carga dinâmica em ponte 
ferroviária em Canelas, Portugal:

 � Medição dos carregamentos e esforços de frenagem;

 � Determinação do peso por eixo de um trem passando sobre 
a ponte;

 � Aquisição simultânea de sensores elétricos e de fibra ótica.

Instalação de um Grande Sistema de Fibra Ótica – 
Monitoramento de Tubulação de Água de Alta Pressão

Monitoramento das deformações de uma tubulação metálica para 
transporte de água em Kaunertal Dam, Áustria, durante diversos 
ciclos de carregamento e descarregamento, onde foram utilizados: 

 � 203 sensores de deformação instalados na superfície interna 
da tubulação;

 � 3 interrogators;

 � Pressão próxima à 100 bar em algumas seções.

Instalação de sensores óticos de deformação na tubulação de água

Instalação de sensores óticos de vibração em um gerador de energia

Instalação de sensores óticos de deformação nos trilhos

Aplicações e Mercados

Soluções Personalizadas para o Setor Elétrico –  
Monitoramento de Temperatura e Vibração em Geradores 
de Alta Potência

Sistema completo desenvolvido e produzido pela  
HBM FiberSensing para a Siemens Energy:

 � FOVM - Sistema de Monitoramento de Vibração com  
Fibra Ótica;

 � FOTM - Sistema de Monitoramento de Temperatura com  
Fibra Ótica;

 � Medição, em tempo real, de vibração, temperatura e defor-
mação, para fins de manutenção dos geradores de energia 
Siemens.
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Tecnologia de Rede de Bragg (FBG): 
Medições usando Luz
Os sensores óticos da HBM FiberSensing são baseados na tecnologia de Rede de Bragg (FBG - Fiber Bragg Grating), uma 
solução adequada e confiável para monitoramento estrutural de longa duração nas aplicações mais exigentes.

Devido às suas características intrínsecas e seu tamanho reduzido, os sensores FBG são tão ou mais fáceis de trabalhar 
quanto os sensores tradicionais.

Os sensores FBG são inscritos diretamente no núcleo da fibra ótica (o núcleo mede cerca de 9 micrômetros). Quando 
revestido, chega a medir cerca de 125 micrômetros de diâmetro, o que o assemelha a um fio de cabelo.

Estações de trabalho FBGs nas instalações da HBM FiberSensing

A Rede de Bragg 

Um FBG é uma microestrutura normalmente de alguns 
milímetros de comprimento inscrita através de um laser UV 
diretamente no núcleo de uma fibra comumente utilizada em 
telecomunicações.

Quando a luz em uma largura da banda específica é inserida 

Core

ø4…9µm

(157…354µinch)

Cladding

ø125µm

(0.005 inch)

na fibra, as Redes de Bragg já inscritas agem como espelhos 
que refletem seus comprimentos de onda centrais. 

Estes comprimentos de onda refletidos são ferramentas valiosas 
para medir diversas grandezas, como deformação, temperatura, 
inclinação, aceleração, entre outras. 
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Fiber Bragg grating

Fiber core

L ~ 2… 10 mm

(0.08 ... 0.39 inch)

Single-mode fiber

Medição com Sensores FBG

Quando a estrutura onde os sensores FBG estão instalados sofre mudanças, como deformação e temperatura,  
estes efeitos são transmitidos aos sensores. Desta forma, é produzida uma variação do comprimento de onda central  
dos sensores, que é proporcional à variação da grandeza que está sendo medida, sendo detectada pelo interrogator 
(sistema de aquisição de dados).

Reduza os custos com instalação

Com a utilização de sensores óticos, os diversos e recorrentes 
problemas com cabeamento comuns à tecnologia tradicional 
são resolvidos, pois uma única fibra ótica pode conter vários 
sensores FBG. A cadeia de medição ótica pode ser adaptada 
individualmente para atender às suas necessidades.

Obtenha resultados de alta precisão em seus ensaios

Mesmo em ambientes adversos e em condições de medição 
difíceis, os sensores FBG permitem que você faça ensaios de 
resistência à fadiga em seus componentes e estruturas. Os ensaios 
de tensionamento, por exemplo, podem ser feitos em materiais 
com altos níveis de deformação, mesmo  com elevado número 
de ciclos de carregamento. Obtenha resultados consistentes e 
precisos em seus ensaios, mesmo em condições adversas, como 
por exemplo, em sistemas de alto potencial elétrico.

Tecnologia

Transmissão em longas distâncias

Os efeitos da distância e do comprimento do cabo nos resultados 
do ensaio podem ser eliminados com a tecnologia de sensores 
óticos. Mesmo se seu sistema de aquisição de dados estiver 
localizado a muitos quilômetros de distância dos pontos de 
medição, você ainda poderá confiar nos resultados de medição.

Vantagens do tamanho e peso  
reduzidos dos sensores FBG

A utilização de sensores óticos facilita e flexibiliza a instalação, 
principalmente em locais e pontos de medição de difícil acesso. 
A HBM FiberSensing fornece sensores óticos com diferentes 
tipos de revestimento para atender a uma ampla gama de 
aplicações, seja em laboratório, em campo e, até mesmo, 
inseridos no concreto.
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Sensores FBG & Strain Gauges
Família FS: sensores FBG para grandes redes de sensores

Sensores óticos robustos para medição de deformação, temperatura, inclinação,  
aceleração e deslocamento em uma ampla gama de aplicações.

FS62  FS63 FS64 FS65 

Sensores Óticos de Deformação Sensores Óticos de Temperatura Sensores Óticos de Inclinação Acelerômetros Óticos

Sensores de deformação projetados 
para serem colados às superfícies dos 
materiais, soldados em estruturas e 
componentes metálicos e colados ou 
inseridos diretamente no concreto;

Disponível nas configurações: Polia-

mida, Compósito, Soldável, Superfície, 

Embutido e Atérmico.

Sensores de temperatura projetados 
para serem colados às superfícies dos 
materiais, soldados em estruturas e 
componentes metálicos, colados ou 
inseridos diretamente no concreto em 
locais de alto potencial elétrico. 

Disponível nas configurações: Compó-

sito, Soldável, Superfície, Embutido e 

Sonda Dielétrica.

Sensores de inclinação projetados para 
medir pequenas variações angulares 
em relação à vertical.

Usa dois FBGs em uma configuração 
inovadora push-pull para compensação 
eficaz de temperatura.

Acessórios disponíveis para montagem 

biaxial.

Acelerômetro adequado para uma 
vasta gama de aplicações: ideal para 
medições de vibração de baixa ampli-
tude e frequência.

Pode ser utilizado em dupla ou trio para 

medição biaxial ou triaxial, respecti-

vamente.

Principais Especificações

 � Faixa de Medição:  
Até ± 5000 µm/m 

 � Temperatura de Operação: 
De -20°C até 80°C

 � Classe de Proteção: 
Superfície e Embutido: IP68

Principais Especificações

 � Faixa de Medição: 
De -20°C até 80°C 

 � Temperatura de Operação: 
De -20°C até 80°C

 � Classe de Proteção: 
Embutido: IP68

Principais Especificações

 � Faixa de Medição: 
±5 deg

 � Temperatura de Operação: 
De -20°C até 80°C

 � Auto-Compensação de Efeitos 
Térmicos

Principais Especificações

 � Faixa de Medição: 
± 10 g 
De 0Hz até 50Hz

 � Temperatura de Operação:  
De -20°C até 80°C

 � Classe de Proteção:  
IP68

Totalmente passivo
Imunidade inerente à todos os efeitos eletromagnéticos (EMI, RFI, etc) e uma operação segura em ambientes adversos, tais como áreas classificadas, de alto potencial 
elétrico e de intenso campo magnético.

Alta capacidade de multiplexação
Conexão de um grande número de sensores a uma única fibra ótica, reduzindo a complexidade da rede e da instalação.

Medição remota
Grande distância entre os sensores e o interrogator (vários quilômetros).

Sem falhas mecânicas
Alta resistência à fadigas.

Auto-referenciado
Baseado na medição de um parâmetro absoluto, o comprimento de onda.
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OL/OL-W OL-LT OR/OR-W OptiMet by HBM™

Strain Gauge Ótico Strain Gauge Ótico com  
Ampla Faixa de Temperatura Roseta Ótica Fibra Ótica com  

Múltiplos Strain Gauge

Strain gauges projetados para serem 
colados (OL) ou soldados (OL-W) às 
superfícies de materiais e estruturas.

Disponível nas configurações: Resina 

Acrílica e Soldável.

Strain gauge projetado para ser 
colado às superfícies de materiais e 
estruturas.

Apresenta uma ampla faixa de 
temperatura de medição, sendo 
adequado para condições climáticas 
extremas.

Disponível nas configurações:  

Resina Acrílica.

Rosetas de pequenas dimensões 
projetadas para serem coladas (OR) 
ou soldadas (OR-W) às superfícies 
de materiais e estruturas, medindo 
deformação em três diferentes 
direções.

Um sensor ótico de temperatura (OTC) 
está disponível para compensação de 
efeitos térmicos.

Disponível nas configurações:  

Resina Acrílica e Soldável.

Fibra ótica com diversos FBGs que permitem 

medições multiponto de deformação.

OptiMet-OMF 

Adequado para uso em aplicações de laboratório.

OptiMet-PKF 

Reforçado com revestimento adicional, é ideal 

para utilização em ambientes externos.

Sensores integrados de temperatura disponíveis 

para compensação de efeitos térmicos (OTC e 

PKF-OTC).

Principais Especificações

 � Faixa de Medição:  
±10000 µm/m

 � Raio de Curvatura: 
OL: >2,5cm 
OL-W: >30cm

 � Temperatura de Operação: 
OL: De -10°C até 80°C  
OL-W: De -40°C até 100°C 

Principais Especificações

 � Faixa de Medição:  
±20000 µm/m 

 � Raio de Curvatura: 
>2,5cm

 � Temperatura de Operação: 
De -40°C até +80°C

Principais Especificações

 � Faixa de Medição:  
±5000 µm/m

 � Raio de Curvatura: 
OR: >3cm 
OR-W: >30cm

 � Temperatura de Operação: 
OR: De -10°C até 80°C  
OR-W: De -40°C até 100°C

Principais Especificações

 � Faixa de Medição:  
Acima de ±5000 µm/m (>107 ciclos)

 � Raio de Curvatura (entre FBGs): 
OptiMet-OMF: >10mm 
OptiMet-PKF: >70mm

 � Temperatura de Operação: 

OptiMet-OMF: De -269°C até 200 ºC  
OptiMet-PKF: -40  to +140 ºC 

Totalmente passivo
Imunidade inerente à todos os efeitos eletromagnéticos (EMI, RFI, etc) e uma operação segura em ambientes adversos, tais como áreas classificadas, de alto potencial 
elétrico e de intenso campo magnético.

Alta capacidade de multiplexação
Conexão de um grande número de sensores a uma única fibra ótica, reduzindo a complexidade da rede e da instalação.

Medição remota
Grande distância entre os sensores e o interrogator (vários quilômetros).

Sem falhas mecânicas
Alta resistência à fadigas.

Auto-referenciado
Baseado na medição de um parâmetro absoluto, o comprimento de onda.

Sensores e Strain Gauges

Família OP: strain gauges FBG para aplicações de alta deformação

Strain gauges óticos com excelente capacidade de flexão (núcleo com fibra de 6 micrômetros)  
e revestimentos de alto desempenho.

Nota: Sensores das duas famílias não podem ser ligados a um mesmo canal ótico por conta de diferenças técnicas.
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FS22 FS42

BraggMETER SI/DI Industrial BraggMETER Portátil

Interrogator Ótico Estático (1 S/s) ou Dinâmico (50, 100 e 500 S/s*) especialmente 

projetado para gerenciar sensores FBG em ambientes industriais.

Alta capacidade de gerenciamento
Ampla faixa de sintonização de largura de banda, disponível com 1, 4 ou 8 canais 

óticos paralelos, que permitem a medição simultânea de um grande número de 

sensores.

Sistema operacional em tempo real
Sistema operacional consistente e determinista, preparado para operações stand 

alone.

Smart Peak Detection (SPD)
Incorporado nos interrogators estáticos, este recurso permite a detecção precisa 

e estável de todos os picos dos sensores FBG, mesmo em fibras longas com muitos 

sensores.

Fácil controle
O interrogator possui interface Ethernet para conexão a um PC externo. Pode ser 

totalmente controlado usando comandos ASCII, via BraggMONITOR ou software 

catman®.

Interrogator ótico com software incorporado, desenvolvido especialmente para 
trabalhar com sensores FBG em campo. 

Alta capacidade de gerenciamento
Ampla faixa de sintonização de largura de banda, disponível com 1, 4 ou 8 canais 
óticos paralelos, que permitem a medição simultânea de um grande número de 
sensores.

Software iLog
Ampla capacidade de armazenamento de dados, interface de usuário gráfica e 
intuitiva, análise espectral, configuração dos sensores e exportação dos dados de 
medição.

Portabilidade
Real portabilidade graças à operação com bateria e mala de transporte robusta 
otimizada para operações em campo.

Operação autônoma
Baterias internas e projeto otimizado para operações de longa duração (baterias 
de reposição também estão disponíveis)

Principais Especificações

 � Faixa de Medição:   
100 nm (de 1500 até 1600 nm)

 � Resolução 
1 pm (SI) 
5 pm (DI) 

 � Temperatura de Operação 
De 10°C até 40°C

 � Modelos 
Padrão e rack 19”

Principais Especificações

 � Faixa de Medição:   
100 nm (de 1500 até 1600 nm)

 � Resolução 
1 pm

 � Temperatura de Operação 
De 10°C até 40°C

 � Interface 
12” touch screen

Interrogators FBG:  
Medições Precisas e Confiáveis
Os interrogators da HBM FiberSensing estão disponíveis nos modelos padrão, rack 19” e portátil. 
Adequados para redes de sensores de grande escala, os interrogators HBM FiberSensing fornecem medições precisas 
e de alta resolução, tanto estáticas quanto dinâmicas, através de interfaces confiáveis de software. Compatível com 
o software catman®, permite que medições híbridas, ou seja, óticas e elétricas, sejam facilmente gerenciadas.
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Interrogators e Software

Software Profissional:  
Simplificando as Medições
Os softwares da HBM FiberSensing simplificam a aquisição, visualização e análise das medições provenientes dos 
sensores FBG conectados ao interrogator.  
Nossos softwares são o complemento ideal para os interrogators da HBM FiberSensing. Com sua interface intui-
tiva e adaptável, nossos softwares irão ajudá-lo a otimizar seus projetos de medição. 

BraggMONITOR SI

iLog

Leve suas medições à outro nível com o 
catman®: 
Software profissional para aquisição e análise dos dados 
e automação da medição

 � Aquisição de dados com até 12 MS/s ou 100 MB/s;

 � Fácil adição de canais calculados usando editor de 
fórmulas;

 � Visualização e controle individuais em várias páginas;

 � Poderosa análise de dados e emissão de relatórios;

 � Triggers inteligentes com base em análise de sinais;

 � Monitoramento de eventos e alarmes;

 � Automatização de sequências utilizando funções 
predefinidas, VBScript ou AutoSequência;

 � Medições hibridas, ou seja, de sensores óticos e 
convencionais (elétricos).

BraggMONITOR DI, BraggMONITOR SI:
Software específico para interrogators FS22

 � Aquisição e armazenamento de dados;

 � Visualização do espectro ótico dos sensores FBG;

 � Configuração fácil e intuitiva dos sensores;

 � Total controle remoto do interrogator.

iLog:
Software Incorporado para interrogators FS42

 � Armazenamento, gerenciamento e exportação de dados;

 � Análise do espectro ótico;

 � Configuração intuitiva do sensor, registro de histórico  
e fácil alteração;

 � Alarme/eventos.
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HBM Test and Measurement

Tel.  +49 6151 803-0 
Fax  +49 6151 803-9100 
info@hbm.com

HBM Test and Measurement

Tel. 11 5188 8244 
e-mail: hbm@hbm-br.com.br

www.hbm.com/pt


