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1880 - ALEXANDER GRAHAN 
BELL tenta a transmissão de 
VOZ em um raio de luz com 
um eouioamento chamado 
~oto fone j  

1910 - Estudos teóricos de HAN- 
DROS e DEBYE para guias 
de ondas dielétricas: 

1920-1 930 - Intensificação de estudos so- 
bre comunicações ópticas sus- 
pensos ao final do período; 

1950 - Van Hell, Hopkins e Kapony 
desenvolvem fibra flexível 
para aplicação na medicina; 

1954 - Desenvolvimento do MASER 
( rnicro wave arnplification by 
stirnulated ernission of radia- 
tion - h  = l .24 cm); 

- Kapony desenvolveu revesti- 
mento de vidro e criou o ter- 
mo fibra óptica; 

1960 - Theodore Maiman, de Hughes 
Aircraft Co., inventa o LA- 
SE R (light amplification by 
stirnulated ernission of radia- 
tionl; 

1966 - K.C.KO0 e G. A HOCKMAN. 
do Standard Telecommunica- 
tion Laboratories (STL - In- 
glaterra), propõem a utiliza- 
ção de fibras em telecomuni- 
cações a médias distâncias 
desde que tenham perdas de 
até 20 dB/km; 

1969 - N IPPON SHEET G LASS CO. 
e a NEC produzem em con- 
junto a primeira fibra para 
comunicações - "Selfoc" - 
perdas acima de 100 dB/ km; 

1970- KAPRON, KECK e MAU- 
RER, do STL, anunciam fi- 
bras de silício difundido com 
perdas de até 20 dB/ km; 

1974 - Cientistas da Corning Glass, 
Bell, STL e Southampton 
University anunciam fibras 
com perdas inferiores a 4 dB/ 
km; 

Atualmente, já se conseguem fibras 

com perdas menores que I dB/ km, particu- 
larmente no Japão. 

3. PRINCCPIOS DE FUNCIONAMENTO 

Quando um raio de luz incide na su- 
perfície de contato de dois materiais trans- 
parentes de índice de refração N1 e N2 di- 
ferentes, parte da luz é refratada e parte é 
refletida. 

Fig. 1 - Refração e reflexão de um raio de luz 

1 
I RAIO 
I REFRATADO 

A refração é descrita pela lei de 
SNELL, em que 

Se N, menor que N,, haverá um ângulo 
crítico de incidência 8, acima do qual a 
equação de SNELL não é mais válida, ou 
seja 

Sen 8, = N '  SenOc>l ,emque 
N 2 

não haverá raio refratado, ou seja, todo o 
raio incidente é refletido. 

Desde que o ângulo de reflexão seja 
igual ao ângulo de incidência, os raios expe- 
rimentarão múltiplas reflexões. 
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I Fig. 2 - Confinamento de raios luminosos em 
fibras ópticas 

Usando a lei de SNELL para o cálculo 
do ângulo máximo 00, chega-se a Sen 00 
=J N: - N: = abertura numérica = NA. 

HA dois aspectos de propagação não 
explicados em termos de geometria óptica: 

a. O campo eletromagnético não é in- 
terrompido abruptamente na junção e sim 
penetra um pouco (alguns comprimentos 
de onda); 

h. O ângulo 00 só pode ser tomado 
em valores discretos e o raio transmitido 
correspondente a um valor particular deste 
ângulo é chamado MODO. 

O número de modos suportados por 
uma fibra é dado pela expressão 2 X área 
do núcleo X (NA)?.  .X? 

Por exemplo. uma fibra tipica com 
50 p m de diâmetro pode transmitir 1250 
modos. 

4. PARÃMETROS BASICOS 
DE TRANSMISSÃO EM FIBRAS 
OPTICAS 

São dois os parâmetros básicos: 
-Atenuação - diminuição gradativa 

da potência óptica que se propaga na fibra. 
- Dispersão - alargamento temporal 

dos pulsos transmitidos, reduzindo a largu- 
ra de faixa e a capacidade de transporte de 
informação. 

a. Fatores determinantes da atenuação: 
-absorção do material -causada pela 

presença de impurezas (ions metálicos), dis- 
sipando a potência transmitida em forma 
de calor; 

- espalhamento do material - varia- 
ções da densidade do material (composicão, 

térmica, pressão, bolhas etc.) provoca varia- 
ção do índice de refracão, desviando a tra- 
jetória retilinea dos raios. Mecanismos de 
espalhamento mais conhecidos: Rayleigh 
(mais importante - perturbações molecu- 
lares menores que o comprimento de onda 
guiado), Mie (perturbações comparáveis 
com o tamanho do comprimento de onda), 
Raman estimulado e Brillouin estimulado 
(efeitos não lineares causados por uma in- 
tensidade de campo elevada na fibra); 

-espalhamento do guia de onda - 
causado por irregularidades dimensionais na 
superfície de separação entre o núcleo e a 
casca (variação do diâmetro do núcleo ou 
diferença do índice de refração núcleo/cas- 
cai. Também conhecido como espalhamen- 
to de acoplamento de modos ou espalha- 
mento linear; 

- outros fatores: radiação em face de 
curvatura da fibra. modos vazantes e perdas 
na casca. 

b. Solução para a atenuação: 
- matérias-primas ultrapuras (algu- 

mas partes por milhão); 
- processo de fabricação que garan- 

tam homogeneidade e precisão dimensional 
ao longo da fibra. 

c. Fatores determinantes da dispersão: 
- dispersão do material - o índice de 

refração do núcleo depende dos compri- 
mentos da onda. causando diferenças entre 
as velocidades dos componentes espectrais 
da fonte de luz usada. Também conhecida 
como dispersão intramodal ou cromática; 

-dispersão modal - causada pelas di- 
ferencas na velocidade de grupo de virios 
modos ou raios. Também conhecida como 
dispersão intermodal, multicaminho, multi- 
modo ou monocromática; 

-dispersão de guia de onda - causada 
pela dependência da constante de propaga- 
ção (0) com a freqüência de um determi- 
nado modo ou raio. Também conhecida co- 
mo dispersão de modo. 

Em geral 6 insignificante em relação 
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cal. Também conhecido como espalhamen
to de acoplamento de modos ou espalha· 
menta linear; 

~ outros fatores: radiação em face de 
curvatura da fibra, modos vazantes e perdas 
na casca. 

b. Solução para a atenuação: 
~ matérias·primas ultrapuras (algu

mas partes por milhão); 
~ processo de fabricação que garan· 

tam homogeneidade e precisão dimensional 
ao longo da fibra. 

c. Fatores determinantes da dispersão: 
~ dispersão do material ~ o (ndice de 

refração do núcleo depende dos compri· 
mentos da onda, causando diferenças entre 
as velocidades dos componentes espectrais 
da fonte de luz usada. Também conhecida 
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~ dispersão modal ~ causada pelas di · 
ferenças na velocidade de grupo de vários 
modos ou raios. Também conhecida como 
dispersão interrnodal, multicaminho, multi
modo ou monocromática; 

~ dispersão de guia de onda ~ causada 
pela dependência da constante de propaga
ção (!l) com a freqüência de um determi · 
nado modo ou raio. Também conhecida co· 
mo dispersão de modo. 

Em geral é insignificante em relação 
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aos fatores de dispersão anteriores. 

d. Solução para a dispersão: 
- uso de fontes luminosas de pequena 

largura espectral (laser ou led); 
-fibras especiais ern que o índice de 

refracão do iiúcleo varia convenientemente 
para que os raios mais longos atravessem, 
em média, regiões com indice de refracão 
menores que os raios menores (fibra de ín- 
dice gradual). 

5. TIPOS DE FIBRA PRINCIPAIS 

Quanto à sua estrutura, as fibras po- 
dem ser : 

- multimodo de índice de refração 
degrau (N1 constante); 

- monomodo (ou unimodo) de índice 
de refracão degrau; 

- de índice gradual (ou gradativo). 

a. Multimodo de índice de refracão de- 
grau 

Caracteniticas 
- mais simples 
- capacidade de transmissão limitada 

(100 Mbtislseg. km) 
- N, = 1,527 
- Ni = 1,517 

Fig. 3 - Fibra rnuitirnodo de indice de refração 
dearau 

Características 
- só permite transmissão de 1 modo 
- dispersão muito pequena 
- capacidade de transmissão ampla 

(10 Gbitslseg. km) 
- N1 = 1,471 
- N2 = 1,457 
- apresenta problemas operacionais 
- raios meridionais (passando pelo 

plano que contém o eixo da fibra), nos dois 
t i ~ o s  acima. 

Fig.4 - Fibra monomodo de indice de refraçao 
d e c r a n r  - 7' 

I I00um I 
c. De índice gradual (ou gradativoj 

Características 
- variação parabólica de N r  (máximo 

no eixo). 
- capacidade de transmissão interme- 

diária (1 Gbitslseg. km). 
- meio-termo entre facilidades de ma- 

nuseio e construção da multimodo e a ca- 
pacidade da monomodo. 

- Exemplo: 

Nr = 1 , 5 6 2 [ 1 4 , 0 2 2 ( ~ ) ) 3  

- raios quase helicoidais (skew) não 
cruzam o eixo da fibra.(Fig. 5)  

i w i  I N 2  
I-+-- A atenuação pode ser melhorada em 

1 - 1  função do comprimento de onda e do tipo 
1 de fibra utilizada. (Fig. 6) , 1 0 0 u m  

6. FABRICAÇÃO DE FIBRAS 
b. Monomodo de índice de refração de- I grau As fontes de luz disponíveis operam 
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...----=- - - - - - ,------

b. Monomodo de (ndice de refração de
grau 
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~ só permite transmissão de 1 modo 
~ dispersão mu ito pequena 
~ capac idade de transm issão ampla 

(10 Gbits/seg. km) 
~ N1 = 1,471 
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tipos acima. 

Fig.4 - Fibra monomodo de (ndice de refração 
det'rau - - -

li, 
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I I ' 
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c. De (ndice gradual (ou gradativo) 

Características 
~ variação parabólica de Nr (m~ximo 

no eixo!. 
~ capacidade de transmissão interme· 

diária (1 Gbits/seg. km). 
~ meio-termo entre facilidades de ma· 

nuseio e construção da mul t imodo e a ca
pacidade da monomodo. 

~ Exemplo: 

Nr = 1 ,562 [1 -O, 022 (r~ ) 'J 
~ raios quase helicoidais (skew) não 

cruzam o eixo da fibra (Fig. 5) 

A atenuação pode ser melhorada em 
função do comprimento de onda e do tipo 
de fibra uti lizada . (Fig. 6) 

6. FABRICAÇAO DE FIBRAS 

As fontes de luz dispon iveis operam 
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na faixa de comprimento de onda de 0.8 a bastão de vidro composto de 10 mm de diâ- 
1.3 pm. Nesta faixa, as fibras baseadas em metro, onde a casca e o núcleo sáo prepara- 
sílica (Si O,) ou quartzo fundido são as dos já com o perfil de indice de refração 
que apresentam a menor atenuação óptica, desejado, pela técnica CVD. A seguir, a pre- 
além de disporem de alta resistência mecâ- foma épuxada em uma fibra de 125 p rn. 
nica e química. Na preparação da preforma parte-se 

deum tubo de sílica (Si O,) colocado em 
Fig. 5 -Fibra de índice gradual um torno horizontal munido de um carri- 

nho móvel com um maçarico de oxigênio- 
hidroaênio. Introduz-se uma mistura de va- 
pores-de Si CI, e Ge CI, junto com O,. 
Em contato com a chama (aprox. 1500°C) 
o Si e o Ge são oxidados, formando-se 
Si O, e Ge O,, liberando CI,. 

-- 
Fig. 7 -Técnica de dopagem MCVD 

l i C l 4  O> 

Fig. 6 -Atenuação em fibras 6pticas ----- --L-- 

Mantendo-se a sílica pura como rna- 
triz, aumenta-se ou diminui-se o índice de 
refração adicionando-se respectivamente 
óxidos de germânio e f6sforo (Ge O,. P2 

O,) ou óxido de boro (6, 0 3 ) .  
Há vários métodos de dopagem de fi- 

bras. 
A técnica mais usada é a denominada 

CVD (Chemical Vapor Deposition). Nela, o 
núcleo é de sílica dopada com óxido de ger- 
mânio e a casca é de quartzo fundido. 

A fabricação é dividida em duas par- 
tes. Primeiro é fabricada a preforma, um 

As pequenas partículas dos óxidos de 
silício e germânio são depositadas no inte- 
rior do tubo e vitrificadas pela ação do ca- 
lor, formando uma camada de 10 p m cada 
vez que a chama percorre a extensão do tu- 
bo. A presença de germânio aumenta o ín- 
dice de refração da sílica. Para a fibra de ín- 
dice gradual varia-se a concentração relati- 
va de Ge CI, e Si C14 a cada passe do maça- 
rico. 

Após o número necessário de passes, o 
fluxo de gases é cortado e a temperatura do 
maçarico é aumentada para 1800°C. O tu- 
bo entra em colapso radial em face da ten- 
são superficial, formando um bastão sólido 
de vidro composto. 

Na fase de puxamento, a preforma é 
colocada por cima de uma região de calor 
(2000°C) produzida por rnaçaricos, fornos 
especiais ou feixe de laser de CO, de alta 
potência (300 W). 
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na faixa de comprimento de onda de 0,8 a 
1,3 /1 m. Nesta faixa, as fibras baseadas em 
s{lica (Si O2 ) OLl quartzo fundido são as 
que apresentam a menor atenuação óptica, 
além de disporem de alta resistência mecâ· 
nica e qu(mica. 

Fig. 5 - Fibra de (ndice gradual 

.----...- - - ,.------

Fig.6 - Atenuação em fibras ópticas 
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Mantendo-se a sí lica pura como ma
tri z, aumenta-se ou diminui-se o índice de 
refração adicionando-se respectivamente 
óxidos de germânio e fósforo (Ge O2 , P, 
Os I ou óxido de boro (8, 0 3 1. 

Há vários métodos de dopagem de fi
bras. 

A técnica mais usada é a denominada 
CVD (Chemical Vapor Deposition). Nela, o 
núcleo é de s(lica dopada com óxido de ger
mânio e a casca é de quartzo fundido. 

A fabricação é dividida em duas par
tes. Primeiro é fabricada a preforma, um 

\ ,I ~, 
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bastão de vidro composto de 10 mm de diâ
metro, onde a casca e o núcleo são prepara
dos já com o perfi l de índice de refração 
desejado, pela técnica CVD. A segu ir, a pre
foma é puxada em uma fibra de 125/1 m. 

Na preparação da preforma parte-se 
de um tubo de si'lica (Si O2 ) co locado em 
um torno horizontal munido de um carri
nho móvel com um maçarico de oxigênio
hidrogênio. Introduz-se uma mistura de va
pores de Si CI. e Ge CI 4 junto com O, . 
Em contato com a chama (aprox. 1500°C) 
o Si e o Ge são ox idados, formando-se 
Si O2 e Ge O2 , li berando CI,. 

Fig.7 - Técnica de dopagem MCVD 

As pequenas partículas dos óxidos de 
sil ício e germânia são depositadas no inte
rior do tubo e vitrificadas pela ação do ca
lor , formando uma camada de 10/1 m cada 
vez que a chama percorre a ex tensão do tu 
bo. A presença de germânia aumen ta o (n 
dice de refração da sílica. Para a fibra de ín
dice gradual varia-se a concentração relati
va de Ge CI4 e Si Cl 4 a cada passe do maça
rico. 

Após o número necessário de passes, o 
fluxo de gases é cortado e a temperatura do 
maçarico é aumentada para 1800°C. O tu 
bo entra em colapso radial em face da ten
são superficia l, formando um bastão sólido 
de vidro composto. 

Na fase de puxamento, a preforma é 
colocada por cima de uma região de calor 
(2000°CI produzida por maçaricos, fornos 
especiais ou feixe de laser de CO, de alta 
potência (300 WI. 
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na faixa de comprimento de onda de 0,8 a 
1,3 /1 m. Nesta faixa, as fibras baseadas em 
s{lica (Si O2 ) OLl quartzo fundido são as 
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além de disporem de alta resistência mecâ· 
nica e qu(mica. 
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bastão de vidro composto de 10 mm de diâ
metro, onde a casca e o núcleo são prepara
dos já com o perfi l de índice de refração 
desejado, pela técnica CVD. A segu ir, a pre
foma é puxada em uma fibra de 125/1 m. 

Na preparação da preforma parte-se 
de um tubo de si'lica (Si O2 ) co locado em 
um torno horizontal munido de um carri
nho móvel com um maçarico de oxigênio
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pores de Si CI. e Ge CI 4 junto com O, . 
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Após o número necessário de passes, o 
fluxo de gases é cortado e a temperatura do 
maçarico é aumentada para 1800°C. O tu 
bo entra em colapso radial em face da ten
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potência (300 WI. 

75 



DESENVOLVIMENTO 
E TECNOLOGIA 

Controlando-se as velocidades com 
que a preforma é alimentada na região 
quente e com que a fibra é puxada, deter- 
mina-se o diâmetro desta. Como existe um 
fluxo laminar do material nesta regiao 
aquecida, a mesma estrutura existente na 
preforma mantém-se na fibra, só que em di- 
mensões reduzidas (de 10 mm para 125 
p m). A pequena difusão do material exis- 
tente na região aquecida é benéfica por eli- 
minar eventuais degraus das várias camadas 
da pieforma Uma preforma de 30 cm de 
comprimento fornece quase 2 km de fibra. 

Fig. 8 - Puxamento de uma fibra óptica 

CURA W RECOBRIWHTO 
(FORNO OU LMPPDA W) 

n r d w ~  OE TENSAO h tü wnTRoLE MOTOR '-:;B1nA 

O encabeamento de fibras ópticas é 
basicamente o mesmo utilizado em fios mq- 
tálicos. mas com certos cuidados (P. ex. evi- 
tar torções) em face das caracter.ísticas f ísi- 
cas peculiares às fibras. Os cabos de fibras 
ópticos podem ser utilizados, por exemplo, 
em sistemas de 8.34 e 140 Mbitslseg. PO- 
dem ser citadas algumas técnicas de dopa- 
gem derivadas da CVD: MCVD (modified 
chemical vapor deposition), PACVD (plas- 
ma activated chemical vapor deposition), 
OVPO (outside vapor phase oxidation) e 
VAD (vapor phase axial deposition). 

Pode ser citado também o processo de 
fabricação por fusão convencional conheci- 
da como técnica "double crucible" (duplo 

cadinho). Os vidros compostos do núcleo e 
da casca da fibra são fundidos convencio- 
nalmente e colocados em dois cadinhos 
concêntricos (um interno e outro externo). 

A fibra é puxada do orifício da base 
do cadinho externo. 

Fig. 9 -Técnica do duplo cadinho 

CAOINHO INTERNO DF PLnTINA 

A obtenção de fibras de índice degrau 
ou gradual dependerá da saída do cadinho 
interno ser estendida ou não até a saída do 
cadinho externo. 

Apesar de todas as dificuldades de fa- 
bricação, a' evolução tecnológica tem possi- 
bilitado uma sensível melhoria na qualidade 
das fibras ópticas. Assim é que o grupo Fu- 
rukawa, do Japão, já conseguiu produzir fi- 
bras com atenuação de 0.5 dB/km e a firma 
Corning Glass já anunciou fibras de 0,16 
dE/km para comprimentos de onda e 1.55 
pm. 

Finalmente, devem ser mencionadas as 
fibras ópticas plásticas (POF), desenvolvi- 
das pelo Laboratório de Comunicações Elé- 
tricas da Nippon Telegraph and Telephone 
(NTT), para ligações a pequenas distân- 
cias. As POFs são superiores às fibras de vi- 
dro por serem de fácil manuseio, mais le- 
ves, de emendas mais simples (núcleos gran- 
des) e alta abertura numérica. 

O modelo mais recente é o PMMA-d8, 
com núcleo de poli-perdeuteromethylme- 
thacrilato e casca de methacrilato copoli- 
merfluorinado, com perdas menores que 20 
dB/km em comprimentos de onda entre 
0.65 a 0,68 pm, diâmetro do núcleo de 

DESENVOLVIMENTO 
E TECNOLOGIA 

76 

Controlando-se as velocidades com 
que a preforma é alimentada na região 
quente e com que a fibra é puxada, deter
mina-se o diâmetro desta. Como existe um 
fluxo laminar do material nesta região 
aquecida, a mesma estrutura existente na 
preforma mantém-se na fibra, só que em di
mensões reduzidas (de 10 mm para 125 
p. m). A pequena difusão do material exis
tente na região aquecida é benéfica por eli
minar eventuais degraus das várias camadas 
da pieforma. Uma preforma de 30 cm de 
comprimento fornece quase 2 km de fibra. 

Fig.8 - Puxamento de uma fibra óptica 
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Pode ser citado também o processo de 
fabricação por fusão convencional conheci
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que a preforma é alimentada na região 
quente e com que a fibra é puxada, deter
mina-se o diâmetro desta. Como existe um 
fluxo laminar do material nesta região 
aquecida, a mesma estrutura existente na 
preforma mantém-se na fibra, só que em di
mensões reduzidas (de 10 mm para 125 
p. m). A pequena difusão do material exis
tente na região aquecida é benéfica por eli
minar eventuais degraus das várias camadas 
da pieforma. Uma preforma de 30 cm de 
comprimento fornece quase 2 km de fibra. 

Fig.8 - Puxamento de uma fibra óptica 
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o encabeamento de fibras ópticas é 
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tálicos, mas com certos cuidados (p. ex . evi
tar torções) em face das caracteristicas físi 
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ópticos podem ser utilizados, por exemplo, 
em sistemas de 8,34 e 140 Mbits/seg. Po
dem ser citadas algumas técnicas de dopa
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Fig.9 - Técnica do duplo cadinho 
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merfluorinado, com perdas menores que 20 
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0,65 a 0,68 p.m, diâmetro do núcleo de 



ESENVOLVIMENTO 
TECNOLOGIA 

0,65 nm e abertura numérica de 0.48. Sua - junção fixa - 0,3 a 0,5 dB 
aplicação é adequada para distâncias de - acoplamento fibraldetetor - perdas 
aproximadamente 1.300 m com diodos normalmente maiores que 1 dB; 
emissores de luz (LEDs) de arseniato de gá- - repetidor - normalmente constituí- 
l io e alumínio. do de: foto detetor. amplificador e gerador- 

No Bra91. as primeiras fibras produzi- emissor de luz. Espaçamento de repetido- 
das com tecnologia desenvolvida pelo Cen- res variável de 4 a 15 km, dependendo do 
tro de Pesquisa e Desenvolvimento (CPqD) tipo de sistema; 
da Telebrás, com perdas de 40 dB/km, fo- - detetor óptico - transforma potên- 
ram utilizadas para telecomandar os tiristo- cia óptica em corrente.com funçãodetrans- 
res de potência ds ! :idrelétrica de Itaipu. ferência medida em A/W. Tipos de deteto- 

Com a inauguração, em agosto de res convencionais: PIN diodo e fotodio- 
1984, da fábrica da ABC-Xtal. em Campinas, do de avalanche APD. 
espera-se uma grande evolução no setor de - circuito de saída ou receptor - 
comunicações ópticas no Brasil. transforma corrente em tensão segundo 

uma função de transferência (trans-impe- 
dância) medida em VIA. 

7. SISTEMAS DE COMUNICAÇ6ES 
OTICAS Os sistemas de comunicações ópticas 

podem veicular transmissões digitais ou 
Diagrama esquemático de um circuito analógicas. 

típico. Diagrama em blocos de um sistema de 
transmissão digital (Fig. 1 I ) .  

Fig. 10 -Circuito trpico de comunicações ópticas O encoder transforma a seqüência de 
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- circuito excitador - recebe o sinal pulsos binários de freqüênciafoem uma se- 
de informação (de uma fonte de luz ou qüência desímbolosf - I 
mesmo de uma fonte de tensão) é transfor- -7 
mada em corrente de excitação que vai mo- 
dular o emissor de luz, através de uma fun- Este sinal modula, através de circuito 
ção de transferência (p. ex. 30 mA/V); excitador, a intensidade de luz de uma fon- 

- fonte de luz - são utilizados LA- te (LED ou LASER) de tal modo que um 
SERS (convencionais ou de semicondutor) pulso 6tico retangular com um determina- 
ou LEDS (diodos emissores de luz), depen- do período é associado a cada símbolo de 
dendo do comprimento de onda, velocida- entrada, propagando-se como raio confina- 
de de modulação, potência óptica de saída, do através da fibra ótica. 
eficiência do acoplador, custos do sistema No terminal de recepção os pulsos 
etc.); óticos são transformados para a forma elé- 

- acoplamento fontelfibra - perdas trica pelo foto detetor (Pin diodo ou foto- 
variáveis de 3 a 19 dB, dependendo dos ti- diodo de avalanche APD), amplificador e 
pos de fonte e fibra; equalizador para obter-se uma máxima rela- 

- acoplamento fibralfibra - perdas ção sinallruído. O sinal equalizado é rege- 
dependentes do tipo de junção nerado usando a referência de tempo ex- 

- iunção móvel - 1 a 1.5 dB traído do próprio sinal e decodificado para 
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res convencionais: PIN diodo e fotodio
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- circuito de sa(da ou receptor -
transforma corrente em tensão segundo 
uma função de transferência (trans-impe
dância) medida em V/A. 

Os sistemas de comu nicações ópticas 
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transmissão digital (Fig. 11). 
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Este sinal modula, através de circuito 
excitador, a intensidade de luz de uma fon
te (LED ou LASER) de tal modo que um 
pulso ótico retangular com um determina
do pen'odo é associado a cada slmbolo de 
entrada, propagando-se como raio confina
do através da fibra ótica. 

No terminal de recepção os pulsos 
óticos são transformados para a forma elé
trica pelo foto detetor (Pin diodo ou 'foto
diodo de avalanche APD), amplificador e 
equalizador para obter-se uma máxima rela
ção sinal/ruldo . O sinal equalizado é rege
nerado usando a referência de tempo ex
traldo do próprio sinal e decodificado para 
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I Fig. 11  -Sistema de transmissão digital 

recuperar a seqüência de informação ori- 
ginal. 

Os sistemas de transmissão analógica 
são particularmente utilizados para veicular 
sinais de vídeo, tendo em vista a grande re- 
dução de custo em comparação aos de ter- 
minais de vídeo digitais. 

O sinal analógico pode ser transferido 
por modulação em intensidade (IM) de por- 
tadora ótica, variando o fluxo de corrente 
na fonte de luz no entorno do nível de po- 
larização disponívei. 

O sinal de informação pode ser trans- 
mitido diretamente ou ser transladado por 
uma portadora ótica por modulações em 
amplitude (AM-IM) ou em frequência (FM- 
IM). Pode-se ainda utilizar sequências de 
pulsos variáveis como portadora rnodifican- 
do-se alguns parâmetros, p. ex. frequência 
de pulso (PFM-IM), largura de pulso (PWM- 
IM), posição de pulsos (PPM-IM) ou inter- 
valo de pulso (PIM-IM). 

8. CARACTERISTICAS DOS 
COMPONENTES DE UM SISTEMA 
6PTI C 0  

I a. Fontes de Luz 

1) Diodo emissores de luz (LED). 
E o tipo mais simples e de menor cus- 

to. 
Princípio de funcionamento -quando 

uma junção PN de um semicondutor se po- 
lariza no sentido direto, a recombinação de 
pares elétrons-buracos leva a um excesso de 
energia caracterizado pela emissão de fó- 

tons ( X  = 0,9 pm). Esta energia ou é dissi- 
pada em forma de calor (quando for não ra- 
diativa) ou provoca a emissão de luz (quan- 
do for radiativa ou espontânea). 

Os seguintes tipos de LED são os mais 
utilizados em comunicações: 

de emissão su~erficial e o de emissão 
lateral. 

O LED de emissão superficial, de área 
Deouena e alta radiância. foi desenvolvido 
;o; BURRUS especialménte para acop l i  
mento em fibras ópticas de sistemas de bai- 
xa potência (menor que 1 mW). Normal- 
mente são feitos de Ga As e GaAs AI ou 
GaAsP. 

Fig. 12 - Diodo emissor de luz de emissão 
superficial 

METAL 
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CONTATO 
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S I O ~  (dissipador de te e ra tura \  
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O LED de emissão lateral, de heteroes- 
trutura dupla, também chamado de diodo 
superluminescente, é utilizado em sistemas 
que exigem melhor desempenho e maior 
potência. Sua constituição e funcionamen- 
to assemelham-se às do LASER. 
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Fig. 11 - Sistema de transmissão digital 
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de pulso (PFM-I M), largura de pulso (PWM
I Ml. posição de pulsos (PPM-IM) ou inter
valo de pulso (PIM-IMl. 

8. 

a. 

to. 
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OPTICO 
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tons (À = 0,9 11m). Esta energia ou é dissi
, pada em forma de calor (quando for não ra

diativa) ou provoca a emissão de luz (quan
do for radiativa ou espontânea). 

Os seguintes tipos de LED são os mais 
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de emissão superficial e o de emissão 
lateral. 

O LED de emissão superficial, de área 
pequena e alta radiância, foi desenvolvido 
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O LED de emissão lateral, de heteroes
trutura dupla, também chamado de diodo 
superluminescente, é utilizado em sistemas 
que exigem melhor desempenho e maior 
potência . Sua constituição e funcionamen
to assemelham-se às do LASE R. 
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do for radiativa ou espontânea). 
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2) LASERS 
%o geradores de luz monocromática 

(mesmo h ) e coerente (mesma fase e em di- 
reções paralelas). 

O LASER convencional de rubi sinté- 
tico funciona a partir do acionamento de 
uma fonte de luz intensa (flash), agitando 
átomos de cromo existentes em um cilindro 
de rubi que passam para um estado metaes- 
tável, ricocheteando sucessivamente entre 
duas superfícies de espelho, sendo uma to- 
talmente refletora e outra semitrans aren- 
te. O aumento de energia provoca 8 o por 
colisões destes átomos chega a tal ponto 
que irrompe no espelho semitransparente. 

Nas comunicações ópticas são usados 
os seguintes tipos de LASER de semicon- 
dutor em que os espelhos são associados a 
uma função PN diretamente polarizada: 

Fig. 13 - Dicdo emissor de luz de heteroestrutura 

- de heteroestrutura dupla de Ga AI 
As (similar ao LED de emissão lateral); 

- de  contato amplo (saída de 100 
mW de pico); 

- de mesa ísa ída média de 10 mW). 
A utilização de LED ou LASER de- 

penderá das caracteristicas do Sistema (cor- 
rente, potência, largura de faixa e custos). 

A curva a seguir caracteriza de manei- 
ra geral as áreas de aplicação de LEDS e 
LASERS. 

b. Fotodetetores 

O fotodetetor demodula o sinal ópti- 
co, convertendo-o em sinal elétrico. 

Princípio de funcionamento - quando 

Fig. 14 - Areas de aplicação de LEDS e LASERS I 
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um fóton incidente com suficiente ener- 
gia atinge uma região de deplexão confi- 
nada entre duas camadas semicondutoras 
P e N, são gerados pares elétron-buracos 
que são separados pelo intenso campo elé- 
trico existente nesta região,' produzindo 
uma corrente através da junção. Polariza-se 
o diodo na região reversa, onde a caracterís- 
tica de fotocorrente varia linearmentecom a 
potência luminosa incidente, sem depender 
da tensão. Sob estas condições, a região de 
deplexão alarga-se, reduzindo a capacitân- 
cia da junção e aumentando a região de 
absorção, tendo como conseqüência um au- 
mento na sensibilidade e na velocidade de 
resposta. 

Fig. 15 - Diodo PIN I 
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Os tipos convencionais de fotodeteto- 
res são: diodo PIN e o fotodiodo de avalan- 
che APD. Este último, de construção mais 
sofisticada, é utilizado em sistemas que 
requeiram maiores valores de corrente. 

Algumas características comparativas 
são listadas a seguir: 

ESENVOLVIMENTO 
TECNOLOGIA 

2)LASERS 
São geradores de luz monocromática 

(mesmo À) e coerente (mesma fase e em di· 
reções paralelas). 

O LASER convencional de rubi sinté· 
tico funciona a partir do acionamento de 
uma fonte de luz intensa (flash), agitando 
átomos de cromo existentes em um cilindro 
de rubi que passam para um estado metaes· 
tável, ricocheteando sucessivamente entre 
duas superf(cies de espelho, sendo uma to· 
talmente refletora e outra semitransparen· 
te. O aumento de energia provocado por 
col isões destes átomos chega a tal pon to 
que irrompe no espelho semitransparente. 

Nas comu nicações ópticas são usados 
os seguintes tipos de LASER de semicon· 
dutor em que os espelhos são associados a 
uma função PN diretamente polarizada: 

Fig. 13 - Diodo emissor de luz de heteroestrutura 
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- de heteroestrutura dupla de Ga AI 
As (similar ao LED de emissão lateral); 

- de contato amplo (sa(da de 100 
mW de pico); 

- de mesa (saída média de 10 mW). 
A utilização de LED ou LASER de· 

penderá das caracter (sticas do Sistema (cor· 
rente, potência, largura de faixa e custos). 

A curva a seguir caracteriza de maneio 
ra geral as áreas de aplicação de LEDS e 
LASERS. 

b. Fotodetetores 

O fotodetetor demodula o sinal ópti· 
co, convertendo·o em sinal elétrico. 

Princ(pio de funcionamento - quando 

Fig. 14 - Areas de aplicação de LEDS e LASERS 
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Os tipos convencionais de fotodeteto· 
res são: diodo PIN e o fotodiodo de avalan· 
che APD. Este último, de construção mais 
sofisticada, é utilizado em sistemas que 
requeiram maiores valores de corrente. 

Algumas caracter ísticas comparativas 
são listadas a seguir: 

79 

ESENVOLVIMENTO 
TECNOLOGIA 

2)LASERS 
São geradores de luz monocromática 

(mesmo À) e coerente (mesma fase e em di· 
reções paralelas). 

O LASER convencional de rubi sinté· 
tico funciona a partir do acionamento de 
uma fonte de luz intensa (flash), agitando 
átomos de cromo existentes em um cilindro 
de rubi que passam para um estado metaes· 
tável, ricocheteando sucessivamente entre 
duas superf(cies de espelho, sendo uma to· 
talmente refletora e outra semitransparen· 
te. O aumento de energia provocado por 
col isões destes átomos chega a tal pon to 
que irrompe no espelho semitransparente. 

Nas comu nicações ópticas são usados 
os seguintes tipos de LASER de semicon· 
dutor em que os espelhos são associados a 
uma função PN diretamente polarizada: 

Fig. 13 - Diodo emissor de luz de heteroestrutura 

t ..... TI Fo-ft 

tYJMo. « (C ~, 1","",0010 

'''0 .• t . AIA. 
[J,ItO.M n~A ATI VA (( ~. 

- de heteroestrutura dupla de Ga AI 
As (similar ao LED de emissão lateral); 

- de contato amplo (sa(da de 100 
mW de pico); 

- de mesa (saída média de 10 mW). 
A utilização de LED ou LASER de· 

penderá das caracter (sticas do Sistema (cor· 
rente, potência, largura de faixa e custos). 

A curva a seguir caracteriza de maneio 
ra geral as áreas de aplicação de LEDS e 
LASERS. 

b. Fotodetetores 

O fotodetetor demodula o sinal ópti· 
co, convertendo·o em sinal elétrico. 

Princ(pio de funcionamento - quando 

Fig. 14 - Areas de aplicação de LEDS e LASERS 

INTENSIDAOE OE lUZ (po t) 

"' "J 
20 

"=:::::"-~-,--_=_,--=_ tNTEtlS' DADE 
6. 50 100 6. 'O DE 
L1 L1 CORRENTE 

LED LASER 

um fóton incidente com suficiente ener· 
gia atinge uma região de deplexão confio 
nada entre duas camadas semicondutoras 
P e N, são gerados pares elétron·buracos 
que são separados pelo intenso campo elé· 
trico existente nesta região : produzindo 
uma corrente através da junção. Polariza·se 
o diodo na região reversa, onde a caracterís· 
tica de fotocorrente varia linearmente com a 
potência luminosa incidente, sem depender 
da tensão . Sob estas condições, a região de 
deplexão alarga·se, reduzindo a capacitân· 
cia da junção e aumentando a região de 
absorção, tendo como conseqüência um au· 
mento na sensibilidade e na velocidade de 
resposta. 

Fig . 15 - Diodo PIN 

P.NTI- REfLETORA 

N 

Os tipos convencionais de fotodeteto· 
res são: diodo PIN e o fotodiodo de avalan· 
che APD. Este último, de construção mais 
sofisticada, é utilizado em sistemas que 
requeiram maiores valores de corrente. 

Algumas caracter ísticas comparativas 
são listadas a seguir: 

79 



DESENVOLVIMENTO 
E TECNOLOGIA 

n o  de fóton eletrons prod./ 

9. APLICAÇOES DOS SISTEMAS 
DE TRANSMISSÃO POR FIBRAS 
OPTICAS 

Considerando que as freqüências lu- 
minosas estão no entorno de 300 THz 
(3 x 10i4 Hz) e que uma faixa passante de 
1%, será possível teoricamente transmitir 
500 milhões de canais telefônicos ou 100 
mil canais de TV simultaneamente. Tal fa- 
cilidade, mesmo que não atingível plena- 
mente na prática, tem condições de causar 
inimaginável impacto nas comunicações de 
determinada área e ainda efeitos ainda não 
dimensionados sob os aspectos psicológicos 
e sociais de uma comunidade. Por este mo- 
tivo o Japão desenvolveu o sistema experi- 
mental HI-OVIS (Higashi-lkorna Optical- 
Visual Inforrnation Systern), na cidade de 
Higashi-l koma, de 15 mil habitantes, a 40 
km de Quioto. Lá, 168 casas dispõem de 
terminais de cabos de fibras ópticas, com 

aparelho de controle remoto (teclado alfa- 
numérico) associado ao aparelho telefôni- 
co. Assim, além das ligações telefônicas, é 
possível assistir à TV japonesa NHK, esco- 
lher um entre 29 programas diferentes da 
TV Educativa (inglês, matemática, física 
etc.), recepção de desenhos animados, jo- 
gar xadrez com um computador central, ou 
participar ativamente de qualquer programa 
de TV (transmissão bidirecional). E possí- 
vel ainda manter intercomunicação social 
com escolas, hospitais, bancos, supermer- 
cados. Polícia etc. Estudam-se as mudanças 
de comportamento daquela comunidade 
ante a existência das facilidades daquele sis- 
tema. Além disto, os sistemas ópticos já &'o 
utilizados em entroncamentos telefônicos 
e videotelefônicos de alto tráfego, teleco- 
mandamento de estradas de ferro e usinas 
hidroelétricas, comunicações, dados e con- 
trole em aeronaves e navios e também em 
cabos submarinos. 

DESENVOLVIMENTO 
E TECNOLOGIA 
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CARACTER rSTI CA PIN 

Resposta [A/W} 0,5 a 0 ,65 

Diâmetro da área ativa [mm} 0 ,8 

Eficiência [%} 90 

Ganho interno -

Potência equ ivalente de 
ruído [NEP} 500 

Tempo de subida [!)Seg} 0,1 

Tensão de polari zação 
reversa [V} 10·100 

Corrende de fundo [nA} 1 

Capacitância [pF} 2 

Sensibilidade [dBm} - 54 
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As aplicações essencialmente militares 
ainda são bastante restritas, se considerar- 
mos seu vasto campo de utilização. Alguns 
exemplos de sistemas civis em implantação: 

- projeto Biarritz - França 
em operação a partir de 1983: serviços 
- videotelefonia, telefonia, sono- 

rização e TV a escolher entre 
12 canais FM estéreo e 15 ca- 
nais de TV; 

- projeto Yokosu ka -Japão: serviços 
- transmissão de conferência por 

TV, sinais de PABX multiplexa- 
dos. transmissão de dados em 
alta velocidade, sistema de TV 
residencial; 

- projeto Elie-rural - Canadá: servi- 
ços 
- telefonia (até 4 extensões), 7 ca- 

nais de FM estéreo, canal de da- 
dos de 56 K bitslseg; 

- Rede telefônica de Berlim Ociden- 
t a l  
- serviços: telefonia, sonorização, 

transmissão de TV etc.; 
- Projeto Bigfon - Alemanha (diver- 
sas cidades) 
- serviços: telefonia, dados, fac-simi- 
le, CA-TV, FM estéreo, videoteletonia 
etc. 
No Brasil, além do sistema de teleco- 

mandamento de Itaipu, já referido, podem 
ser citados: transmissão de sinais de voz, te- 
lefonia e telecontrole do Centro de Ope- 
rações da CESP - Cabreúva-São Paulo, 
transmissão de TV em Londrina, Paraná 
(cabo de quatro fibras com 5 km de extensão 
ligando estação distribuidora de sinais a ter- 
minal de microondas), fabricado pela Sie- 
mens alemã, e a ligação telefônica Jacarepa- 
guá-Cidade de Deus (3.5 km) da CETEL. 

(CPqD) da Telebrás e a Unicamp (Instituto 
de Física), do Programa de Comunicações - 
Ópticas. 

O programa é constituído de um con- 
junto de projetos (LASER, FIBRA ÓPTI- 
CA e ELO-34). cuio ~r incioal obietivo é a 
colocação a t é  1985, ' no ~ / s t e m a ~ ~ a c i o n a l  
de Telecomunicações, de um sistema óptico 
de de 34 Mbitslseg totalmente desenvolvi- 
do e fabricado no Brasil. 

As atuais instalações do Grupo de Fi- 
bras Opticas do CPqD se compõem de labo- 
ratórios para fabricação de preformas, pu- 
xamento e revestimento de fibras, desen- 
volvimento de materiais poliméricos e ví- 
treos, com o objetivo a médio prazo da 
obtenção de fibra encabeada e pronta pa- 
ra o uso, com atenuação de 5 ,dB/km, 0,85 
um de diâmetro e dispersão próxima a 2 
n seglkm. 

A ABC-Xtal, instalada em Campinas, 
já vem produzindo industrialmente algumas 
fibras desenvolvidas pelo CPqD. 

Apenas a título de ilustração, seguem- 
se algumas características do sistema pre- 
conizado no projeto ELO-34. 

capacidade: 480 canais de voz 
taxa de transmissão de informação: 

34,368 Mbitslseg 
taxa de transmissão de linha: 45,824 

Mbitslseg 
fonte de luz: laser de Ga AI As (comp. 

onda de 0.84 um) 
detetor: 'fotodiodo de avalanche Si 
alimentação primária: 48 VCC f 25% 
tipo de fibra: índice gradual 

5011 25um. 
&digo de transmissão: HDB3 
sensibilidade do receptor: - 50 dBm 
margem de transmissão: + 40 dB para 

taxas de erro de 10-9 
versão alternativa: comprimento de 

onda de 1.3 um I 
AI& do projeto ELO-34, já estão sen- 

10. O PROGRAMA BRASILEIRO DE do realizados estudos para outro sistema de 
FIBRAS OPTICAS 140 Mbitslseq com capacidade para 1920 I 

canais telefônicos. 
Em 1973, foi assinado contrato entre 

o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 
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O programa é constitu (do de um con
junto de projetos (LASER, F IBRA OPT I
CA e E LO-34), cujo principal objetivo é a 
co locação até 1985, no Sistema Nacional 
de Telecomunicações, de um sistema óptico 
de de 34 Mbits/seg totalmente desenvolvi
do e fabr icado no Brasil. 

As atuais instalações do Grupo de Fi
bras Opticas do CPqD se compõem de labo
ratórios para fabricação de preformas, pu
xamento e revestimento de fibras, desen
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o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 

-'~""'. 

/
/ <,I lo , 

\ h ~ 

/ 

(CPqD) da Telebrás e a Unicamp (Instituto 
de Física), do Programa de Comunicações 
Úpticas_ 

O programa é constitu (do de um con
junto de projetos (LASER, F IBRA OPT I
CA e E LO-34), cujo principal objetivo é a 
co locação até 1985, no Sistema Nacional 
de Telecomunicações, de um sistema óptico 
de de 34 Mbits/seg totalmente desenvolvi
do e fabr icado no Brasil. 

As atuais instalações do Grupo de Fi
bras Opticas do CPqD se compõem de labo
ratórios para fabricação de preformas, pu
xamento e revestimento de fibras, desen
volvimento de materiais poliméricos e ví
treos, com o objetivo a médio prazo da 
obtenção de fibra encabeada e pronta pa
ra o uso, com atenuação de 5 ·dB/km, 0,85 
um de diâmetro e dispersão próxima a 2 
n seg/km. 

A ABC-Xtal, instalada em Camp inas, 
já vem produzindo industrialmente algumas 
fibras desenvolvidas pelo CPqD . 

Apenas a título de ilustração, seguem 
se algumas características do sistema pre
conizado no projeto E LO-34. 

capacidade: 480 canais de voz 
taxa de transmissão de in formação: 

34,368 Mbits/seg 
taxa de transmissão de linha: 45,824 

Mbits/seg 
fonte de luz : laser de Ga AI As (comp . 

onda de 0,84 Jim) 
detetor: fotodiodo de avalanche Si 
alimentação primária: 48 VCC ± 25% 
tipo de fibra : índ ice gradual 

50/125I1m. 
código de transmissão: HDB3 
sensibilidade do receptor: - 50 dBm 
margem de transmissão: + 40 dB para 

taxas de erro de 10-· 
versão alternativa: comprimento de 

onda de 1,3 Jim 
Além do projeto ELO-34, já estão sen

do realizados estudos para outro sistema de 
140 Mbi ts/seg com capacidade para 1920 
canais telefônicos. 
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l i .  CONCLUSOES 

Apesar da singeleza e superficialidade 
que nortearam o presente estudo introdutó- 
rio, podemos sintetizar algumas idéias bá- 
sicas sobre-comunicações ópticas: 

- Os sistemas ópticos, baseados na 
transmissão de raios luminosos confinados 
em fibras ópticas, permitem extraordinário 
aumento na capacidade de veiculação de si- 
nais multiplexados, além de propiciar gran- 
de redução de custos de implantação e 
maior eficiência de utilização. 

- A maior dificuldade na evolução 
dos sistemas ópticos advém da necessidade 
de apurada tecnologia de fabricação, para 
obtenção de fibras com mais baixa atenua- 
ção. O estado atual da arte já chegou inter- 
nacionalmente a fibras com até 0,16 dB/ 
km. 

- A integração de sistemas ópticos de 
alta capacidade com a rapidez da automa- 
ção de dados provocar8 extraordinária re- 
volução nas telecomunicações e mesmo nas 

\ atitudes e hábitos de toda a humanidade. 
- Considerando as grandes possibili- 

dades das comunicações ópticas, percebe-se 
que ainda existe um vasto campo de aplica- 
ções essencialmente militares por explorar. 

- O pólo nacional de desenvolvimen- 
to de comunicações ópticas situa-se em 
Campinas, através dos estudos que vêm sen- 
do realizados pelo CPqD da Telebrás e da 
produção de fibras efetivada pela recém- 
inaugurada fábrica da ABC-Xtal. 
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