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RESUMO

Neste trabalho, são apresentados os conceitos básicos da modelagem gama-gama 
do fenômeno da cintilação e como esta pode ser usada no estudo de sistemas de comuni-
cações ópticas no espaço-livre (FSO). Este trabalho também apresenta as limitações para 
o cálculo computacional das funções inerentes desta modelagem.

Inicialmente, é feita a caracterização dos fenômenos da turbulência atmosférica e 
da cintilação através da variância de Rytov e do índice de cintilação, respectivamente. Em 
seguida, é discutida a teoria modificada de Rytov que define a relação entre esses dois 
parâmetros.

Posteriormente, é apresentada a modelagem gama-gama da cintilação e como esta 
se relaciona com a turbulência e com os demais parâmetros de um sistema de comunica-
ção óptica, como a distância de um enlace e o diâmetro do receptor óptico. Optou-se por 
usar essa modelagem por esta ser adequada para regimes de turbulência fraca a forte.

O principal impacto da cintilação em sistemas FSO é a redução do desempenho des-
ses sistemas. A modelagem gama-gama permite estimar a performance dos sistemas FSO 
e compreender os limites de operação da tecnologia.

Por fim, este trabalho mapeia o limite computacional para o cálculo da modelagem 
gama-gama.
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ABSTRACT

In this paper, we present the basic concepts of gamma-gamma model for the scintilla-
tion phenomenon and how it can be used in the study of free-space optical (FSO) commu-
nication system. This paper also presents the limitations for the computational calculation 
of the inherent functions of this model.

Initially, we characterize the phenomena of atmospheric turbulence and scintillation 
by Rytov variance and the scintillation index, respectively. Then, we conceptualized the mo-
dified Rytov theory that defines the relationship between these two parameters.

Afterwards, we present the gamma-gamma model of scintillation and how this relates 
to turbulence and other parameters of an optical communication system, such as the link 
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distance and the receiver‘s aperture diameter. We opted to use this model since it is suita-
ble for weak to strong turbulence regimes.

The main impact of scintillation in FSO systems is reducing the performance of these 
systems. The gamma-gamma model allows estimating the behavior this impact and un-
derstanding the operating limits of the technology.

Finally, this paper maps the computational limit to calculate the gamma-gamma model.

Keywords: FSO system, turbulence, scintillation, gamma-gamma model.

INTRODUÇÃO

Os sistemas de comunicação óptica no espaço-livre (free-space optics - FSO) 
dispensam redes de cabeamento ao usar a atmosfera como meio de propagação, 
o que reduz expressivamente o tempo e o custo de instalação e manutenção. As 
curtas distâncias dos enlaces atuais são compensadas com vantagens como a ob-
tenção de altas taxas de transmissão, imunidade à interferência de outros sistemas 
de telecomunicações e a elevada segurança, devido à dificuldade de interceptação 
dos sinais (ARNON, 2003).

Com a popularização da Internet e com o surgimento de novas aplicações, 
como transmissão de vídeo em tempo real e outros serviços multimídia, a demanda 
por elevada banda de transmissão se tornou cada vez mais crescente (HUI, 2002). 
Para conseguir acompanhar esse crescimento, estudos para tornar viável a aplica-
ção de sistemas FSO foram intensificados.

A possibilidade de utilização e as consequentes vantagens do uso efetivo de 
sistemas FSO atendem a interesses militares. Grupamentos avançados, veículos 
móveis e até mesmo aéreos poderiam se manter conectados a uma rede militar 
com elevada capacidade de canal mantendo rigorosos requisitos de confiabilidade, 
mobilidade e segurança, fundamentais para o conceito de Guerra Centrada em 
Redes (network centered war - NCW) (ALBERTS, 2000).

Contudo, o meio espaço livre imprime elevadas perdas no feixe óptico, o que 
pode limitar a disponibilidade dos enlaces FSO (ELBATT. 2001). Essas perdas ocor-
rem devido a fenômenos atmosféricos que, se modelados, podem ser mitigados.

Há fenômenos que já foram amplamente estudados e compreendidos como a 
absorção e o espalhamento de feixes ópticos (ARNON, 2003). Entretanto, fenôme-
nos mais complexos como a turbulência atmosférica e seus efeitos ainda motivam 
estudos (ANDREWS, 2005). Esse fenômeno deriva de flutuações no índice de re-
fração do meio devido à sua alta susceptibilidade a parâmetros não controlados, 
como temperatura, pressão e umidade da atmosfera.

A turbulência distorce a frente de onda óptica o que provoca, entre outros 
efeitos, a interferência entre os raios do feixe óptico. A consequência imediata é a 
flutuação da intensidade óptica no receptor o que provoca a redução da eficiência 
do sistema. Esse efeito é conhecido como cintilação.

Apesar da complexidade do fenômeno, diversos modelos já permitem a mo-
delagem da cintilação de forma satisfatória para diferentes regimes de turbulên-
cia. Entre eles se destaca a modelagem gama-gama apresentada em (ANDREWS, 
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1999 e AL-HABASH, 2001).
Este trabalho apresenta os conceitos básicos da modelagem gama-gama da 

cintilação aplicada a sistemas FSO e suas limitações.

TURBULÊNCIA ATMOSFÉRICA

Turbulência atmosférica se deve à existência no meio espaço-livre de bolsões 
de ar com diferentes índices de refração. Isso ocorre devido a diferenças significa-
tivas na temperatura e na pressão de cada região do meio espaço-livre. Os efeitos 
imediatos são a refração e a difração do feixe (ANDREWS, 1999) e a consequente 
distorção da frente de onda, ilustrada na Figura 1.

Figura 1.  Distorção da frente de onda devido à turbulência (ANDREWS, 2001).

A literatura avalia a turbulência no meio através do parâmetro estrutural do 
índice de refração, . Porém, conhecer o quanto o meio é turbulento é diferente 
de conhecer o quanto o feixe será afetado por essa turbulência. A influência da 
turbulência em um feixe óptico pode ser mensurada através da variância de Rytov 
que, para ondas planas, é dada empiricamente por (ANDREWS, 1999):

onde  é o número de onda, λ é o comprimento de onda, R é a distân-
cia do enlace em metros. A EQ. 1 informa que a distorção em um feixe óptico não 
depende apenas da turbulência do meio. A distância do enlace e o comprimento de 
onda também são parâmetros significativos. Como exemplo, em um sistema

muito turbulento (  elevado), o feixe pode ser pouco afetado caso a distân-
cia seja pequena.

CARACTERIZAÇÃO DA CINTILAÇÃO

A cintilação é caracterizada através da variância da irradiância do feixe óptico 
que é denominada como índice de cintilação  (ANDREWS, 1999):

onde I denota irradiância normalizada da onda óptica e <...> a média conjun-
ta. Por conveniência matemática, costuma-se assumir a aproximação  (AL-
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-HABASH, 2001).
Como a cintilação é uma consequência da turbulência, é importante entender 

a relação entre o índice de cintilação  e a variância de Rytov  definida na 
Equação 1.

Tomando como exemplo um enlace de ondas planas com um receptor pontu-
al, medições mostraram que o índice de cintilação e a variância de Rytov assumem 
valores similares caso o sistema esteja no regime de turbulência fraca  
(ANDREWS, 1999). Ou seja:

Entretanto, simulações realizadas em (CLIFFORD, 1974) mostram que, para 
o regime de turbulência forte ( ), a relação assume um comportamento as-
sintótico que, para o exemplo citado, será (ANDREWS, 1999):

O comportamento assintótico indica que a cintilação satura para valores ele-
vados de turbulência. Um modelo que relacione  e  precisa necessariamente 
justificar a saturação da cintilação e atender às aproximações das Equações 3 e 4.

TEORIA MODIFICADA DE RYTOV

A teoria modificada de Rytov propõe o cálculo do índice de cintilação  a 
partir de quaisquer valores de variância de Rytov . Ela considera a modelagem 
individual das células de ar de grande e pequena escalas. Pela teoria (ANDREWS, 
1999):

      I= x.y   (5)
onde x e y são as variáveis aleatórias das variações de I devidas às células de 

ar de grande e pequena escalas, respectivamente. Pela teoria modificada de Rytov 
o índice de cintilação é dado por: 

onde as variâncias das log-irradiâncias, , são calculadas para 
ondas planas como (LIU, 2011):
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onde , sendo Dr o diâmetro do receptor, k o número de onda e 
R a distância do enlace em metros. A combinação das Equações. 6, 7 e 8 permite, 
assim, relacionar o índice de cintilação  à variância de Rytov 

As curvas cheias da Figura. 2 informam os valores do índice de cintilação calcula        
dos por este trabalho com o uso da teoria modificada de Rytov. Esses valores são 
comparados às aproximações das Equações 3 e 4 e aos dados de (ANDREWS, 1999).

Figura 2.  Índice de cintilação em função da variância de Rytov.
Pontos: Dados calculados por (ANDREWS, 1999).

MODELAGEM GAMA-GAMA DA CINTILAÇÃO

O modelo gama-gama se destaca pelo amplo atendimento aos regimes de 
turbulência de fraco a forte. Outros modelos mais simplificados não realizam uma 
modelagem adequada da cintilação para o regime de turbulência forte. A mode-
lagem gama-gama considera que a função densidade de probabilidade (FDP) da 
irradiância normalizada equivale a (ANDREWS, 2001):

onde Γ(...) é a função gama, Kv(...) é a função modificada de Bessel de se-
gundo tipo e:

onde as variâncias , para ondas planas, são dadas pelas EQ. 
7 e 8, respectivamente.

A Figura 3 mostra a função densidade de probabilidade gama-gama em fun-
ção da irradiância normalizada para diversos valores de 
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Figura 3.  Exemplos da função densidade de probabilidade gama-gama para diferentes valores de

É importante compreender o domínio das funções da Figura. 3. Quando o 
feixe óptico não é influenciado pela cintilação, a irradiância normalizada assume o 
valor 1=I . Os demais valores de I indicam perda ( I<l ) e ganho ( I<l ) devidos 
à cintilação. O ganho é possível porque a cintilação é o resultado da interferência 
destrutiva ou construtiva entre os diversos feixes difratados ou refratados pelos 
bolsões de ar de índice de refração diferentes. Quando há interferência construtiva, 
há ganho.

APLICAÇÃO EM SISTEMAS FSO

Como em um sistema FSO a cintilação causa a flutuação do valor da irradi-
ância no receptor, a taxa de erro de bits (BER) pode ser formulada em função da 
modelagem dessa irradiância. Como a BER é a probabilidade de erro do sistema, 
esta pode ser determinada utilizando-se o teorema da probabilidade total (PAPOU-
LIS, 1991):

onde BER(I)=P[Erro|I] é a BER do sistema dada a irradiância normalizada I. 
O termo pG (I) é a FDP gama-gama expressa na Equação 9 e pG (I).dl=P[I] é a pro-
babilidade de ocorrência da irradiância normalizada.

A função BER(I)  pode ser obtida através de simulações do sistema FSO a ser 
avaliado. A combinação entre a função BER(I) simulada de um sistema e a função 
pG (I) derivada da modelagem gama-gama possibilita determinar como a BER do 
sistema é deteriorada devido ao fenômeno da cintilação.

A Figura 4a ilustra os valores de BER de um sistema FSO com e sem cinti-
lação, calculados a partir de diferentes valores de R e . As curvas de nível dos 
valores de BER desse sistema FSO com cintilação são ilustradas na Figura 4b.
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Figura 4.  (a) Superfícies: superior, valores de BERsc de um sistema FSO com cintilação; inferior, BER do 
mesmo sistema sem a influência da cintilação.

Curva:  BERsc – 10-9. (b) Curvas de nível dos valores de log BERsc.
As superfícies superior e inferior da Figura 4a indicam, respectivamente, os 

valores de BER com e sem a consideração da cintilação de um sistema FSO si-
mulado. A curva preta desta figura indica os valores BERsc – 10-9 limitantes do de-
sempenho do sistema. A posição desta e de outras curvas de nível dos valores de 
BERsc é indicada na Figura 4b.

É possível observar que sem a cintilação o sistema pode trabalhar com BERsc 
<10-9 para distâncias superiores a 3km. Entretanto, com a cintilação, essa distância 
limite de operação cai para R =1,6km para a turbulência forte ( ). Esse 
tipo de análise é crucial para entender os limites de um sistema FSO.

LIMITAÇÃO COMPUTACIONAL DA MODELAGEM GAMA-GAMA

O modelo gama-gama é eficiente na modelagem da cintilação. Porém, a apli-
cação de suas funções possui importantes limitações. A função densidade de pro-
babilidade gama-gama apesar de simples em sua formulação possui uma com-
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plexidade de ordem prática. Quase todos os fatores da função PG(l) expressa na 
Equação 9 podem assumir valores de imensa ordem de grandeza caso a e b sejam 
elevados. Um exemplo disso é a função gama  que, para valores de a superio-
res a 1000, assume valores superiores a 102500.

A função modificada de Bessel de segundo tipo Kv(...) chega a possuir um 
comportamento ainda mais complexo. Desta forma, a aplicação direta da função 
gama-gama como apresentada na Equação 9 extrapola a capacidade computacio-
nal dos principais programas de cálculo.

É preferível calcular a função PG(l) pela sua forma direta a calculá-la através 
de manipulações, seja pela precisão, pelo tempo de processamento e até mesmo 
pela praticidade. Porém, é provável que o programa de cálculo utilizado só consiga 
processar a Equação 9 para limitadas combinações dos parâmetros a e b.

Este trabalho analisou quais combinações de (a,b) que o programa de cálculo 
Matlab é capaz de calcular. Essas combinações são ilustradas à esquerda e abaixo 
da curva preta da Figura 5.

Figura 5.  Limite computacional do Matlab e combinações de (a,b) de estados de sistema avaliados neste 
trabalho com diferentes diâmetros de receptor.

A curva preta da Figura 5 indica os valores extremos de (a,b) para os quais o 
Matlab consegue calcular a Equação 9. Ela pode ser entendida como o limite com-
putacional deste programa. As curvas coloridas da Figura 5 delimitam as combina-
ções de (a,b) calculadas para Dr = 5, 10 e 20cm e para valores usuais de R e . 
Considerando que a figura está em função do logaritmo de (a,b), é possível perce-
ber que a maior parte das combinações de (a,b) extrapolam o limite computacional 
do programa de cálculo utilizado.

Outra informação importante é a ordem de grandeza que os parâmetros a e b 
podem assumir. A Figura 5 indica que é necessário um método de cálculo alterna-
tivo que seja capaz de calcular a função PG(l) para valores de (a,b) próximos a 104 
(uma vez que as escalas dos eixos são logarítmicas).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresentou os conceitos de variância de Rytov, índice de cintila-
ção, teoria modificada de Rytov e função distribuição de probabilidade gama-gama 
para a caracterização do fenômeno da cintilação. A consequência imediata é a 
possibilidade de mensuração de quanto o desempenho de sistemas FSO pode ser 
reduzido diante deste fenômeno.

Por sua vez, apesar da modelagem gama-gama ser indicada pela literatura 
como a mais adequada para regimes de turbulência fraca a forte, foram apresenta-
das as limitações computacionais de cálculo da sua aplicação direta.

Esse quadro indica a necessidade pela busca de formas alternativas de cál-
culo da função gama-gama em estudos futuros.
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