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1. INTRODUÇÃO 

Um Sistema de Comunicações Ópti
cas transmite informação de um 
lugar a outro, não importando se 

estão separados por alguns quilômetros ou 
por distâncias transoceânicas l

. A informa
ção é transportada pela portadora, que é, 
neste caso, uma onda eletromagnética 
óptica cuja frequência é da ordem de 100 
THz. O meio de transmissão utilizado é a 
fibra óptica, que é um guia de onda 
dieIétrico. 

Durante a década de 80, os 
Sistemas de Comunicações Ópticas foram 
largamente desenvolvidos e instalados e, a 
partir de então, têm revolucionado o campo 
das comunicações. Atualmente, acredita
se que estes Sistemas juntamente com a 
microeletrônica foram os fatores decisivos 
que levaram à Era da Informaçã02

• 

• Professora nível Adjunto 2 do Departamento de Engenharia 
El étrica do IME . SUa linha principal de pe squi sa são as 
Comunicações Ópticas. 

1.1. Histórico 

o emprego da luz para transportar 
informação é conhecida desde a Anti
guidade. Diversas civilizações usavam 
sinais de fogo e fumaça para a transmissão 
de mensagens entre seus povos. Esta idéia 
de utilização de sinais para a comunicação 
entre duas ou mais pessoas foi empregada 
até o final do século 18, onde lâmpadas de 
sinalização, bandeiras, espelhos, enti'e 
outros dispositivos foram também usados l

. 

Em 1792, Claude Chappe sugeriu 
um sistema de comunicação de longa 
distância (- 100 km), com repetidores, 
onde a luz permitia que os sinais 
codificados fossem visualizados pelas 
estações repetidoras3

. Este sistema era 
extremamente lento « 1 bis) se comparado 
com as taxas de transmissão de bits (B) 
atuai's que já ultrapassam 10 Gb/s. 

Quase um século se passou, até que 
em 1880, Graham Bell demonstrou a 
transmissão de voz usando feixe de luz. 
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Neste trabalho, a luz do sol era modulada por um diafragma e a voz era então, transmitida por, 
aproximadamente, 200 m'. 

Embora, alguma investigação em Comunicações Ópticas tenha sido realizada no inÍCio 
do século 20, estes sistemas eram limitados a enlaces de comunicação de baixa capacidade. 
Isto se devia ao fato de que não existiam fontes de luz adequadas, e o meio de transmissão 
utilizado ser o ar, o que tornava o sinal óptico totalmente sujeito às intempéries climáticas, 
tais como, chuva, neve, neblina, etc ... , levando à sua atenuação. 

O interesse em Comunicações Ópticas reaqueceu, no início dos anos 60 com o invento 
do laser, pois percebeu - se que esta seria uma fonte extremamente adequada para estes 
Sistemas2• Suas características de luz coerente, possibilidade de modulação em alta frequência, 
baixa divergência do feixe óptico, entre outras, foram algumas das condições que determinaram 
este novo estímulo à pesquisa em comunicações por fibras ópticas. 

A invenção do laser levou ainda, à um grande esforço no sentido de se pesquisar e 
desenvolver diferentes componentes ópticos com o objetivo de se obter transmissão de 
informação confiável usando portadora óptica. 

Em 1966, simultaneamente, dois grupos distintos propuseram um sistema de 
comunicações empregando fibras ópticas como meio de transmissão. Tais sistemas eram vistos 
como bastante viáveis para a substituição dos cabos coaxiais , porém as fibras ópticas àquela 
época, possuíam atenuação extremamente elevada (da ordem de 1000 dB/km), sendo portanto, 
incomparável à atenuação apresentada pelo cabo coaxial (-10 dB/km). Porém, em 10 anos de 
investigações, a atenuação da fibra óptica caiu para valores abaixo de 5 dB/km, tornando - a 
muito atrativa em sistemas de comunicações '. 

Além da pesquisa em fontes e fibras ópticas, muito estudo também foi realizado no 
sentido de se desenvolver os detetores ópticos. 

O primeiro Sistema de Comunicações Ópticas, que entrou em operação no final da 
década de 70, operava em 850 nm devido a facilidade de fabricação de lasers semicondutores 
neste comprimento de onda, que foi chamado de primeira janela das fibras ópticas. 

Devido a todo o enorme esforço realizado durante décadas por pesquisadores do mundo 
inteiro, incluindo o Brasil, é que se têm hoje fibras ópticas com atenuação da ordem de 0,2 
dB/km no comprimento de onda de 1550 nm, lasers semicondutores que podem ser modulados 
em ahíssimas taxas e fotodetetores rápidos e de baixo ruído. Com isto, existem atualmente, 
Sistemas de Comunicações Ópticas operando no Brasil com taxas de 2,5 Gb/s e no exterior 
com taxas superiores a 5 Gb/s. Em 1996 entrou em operação um Sistema de Comunicações 
Ópticas, nos EUA, cuja taxa é de 40 Gb/s! Este é o recorde mundial em termos de Sistemas 
de Comunicações Ópticas comerciais em operação3

. 

A figura 1 apresenta a evolução temporal do produto taxa de transmissão x distância 
(BL em (bitls).km) para os diversos Sistemas de Comunicação existentes. Nota - se que com 
o desenvolvimento dos Sistemas Ópticos, o produto BL teve um aumento de um fator de 103 

em relação às Microondas, que eram na época, os Sistemas de transmissão de informação 
mais rápidos. 
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Figura 1 - Evolução temporal do produto BL [(bitls)km] 

2. COMPONENTES DOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES ÓPTICAS 

Os Sistemas de Comunicações Ópticas (SCO) são formados pela fibra óptica, que é o 
canal de comunicação, pelo transmissor óptico que é responsável por converter o sinal elétrico, 
com a informação, em luz e injetá -la na fibra, pelo receptor óptico que é responsável pela 
conversão do sinal óptico no sinal elétrico original e em enlaces de longas distâncias, 
principalmente, pelo amplificador óptico, que aumenta o nível do sinal para que possa ser 
detetado. 

À seguir, os diversos componentes de um SCO serão descritos : 

2.1. A Fibra Óptica 

A fibra óptica é, basicamente formada por um guia dielétrico (vidro - SiO) cilíndrico, 
com um núcleo cujo material possui índice de refração (n

l 
= 1,5) sempre maior que o índice 

de refração (n2 = 1,47) do material da casca que o envolve. O mecanismo de reflexão interna 
total na fibra óptica, responsável pela propagação da luz, é então obtido devido a esta 
característica (n, > n

2
). 

A Figura 2 apresenta a estrutura de uma fibra óptica. 
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casca Figura 2 - Estrutura típica de uma fibra óptica. 

Envolvendo a casca, encontra - se o revestimento primário da fibra óptica, geralmente 
de acrilato, que a protege contra ranhuras e fendas. O revestimento secundário, que cobre o 
revestimento primário, serve para proteger a fibra óptica mecanicamente e de fatores ambientais 
que possam danificá - la. 

A fibra óptica se divide em três tipos fundamentais: a fibra multimodo degrau, 
multimodo gradual e a monomodo (degrau). 

A fibra multimodo degrau possui um diferença de índices de refração entre o núcleo e 
a casca na forma de um degrau, onde os valores de nJ e n

2 
são constantes ao longo do raio. 

Esta fibra possui um diâmetro típico de núcleo de 50 11m e de casca de 125 11m. Por possuir 
este alto valor de raio de núcleo, esta fibra permite que diversas frequências se propaguem ao 
mesmo tempo por ela. Estas frequências percorrerão caminhos distintos, e chegarão ao final 
da fibra óptica em tempos diferentes, levando a um grande alargamento do pulso óptico detetado 
quando comparado ao introduzido nela. Este alargamento é chamado de Dispersão. 

A fibra multimodo gradual possui as mesmas dimensões que a fibra multimodo degrau, 
porém o índice de refração no núcleo não é constante e segue, geralmente, um perfil parabólico, 
que decresce, à medida que se aproxima da casca, até chegar ao valor do índice de refração da 
mesma na interface. Na casca, n

2
é constante. O perfil decrescente de nJ faz com que haja uma 

equalização entre as velocidades de propagação das diversas frequências que se propagam 
pela fibra ao mesmo tempo, fazendo com que na saída, os tempos de chegada destas frequências 
sejam também equalizados, levando a um menor alargamento do pulso óptico detetado. 

A fibra óptica monomodo possui sempre nJ e n
2 

constantes, e neste caso, o diâmetro 
do núcleo é de, no máximo, 12 11m. O diâmetro da casca, igualmente às fibras descritas 
acima, é tipicamente de 1251lm. Por possuir raio de núcleo tão estreito, esta fibra permite que 
apenas uma frequência seja propagada pela mesma, reduzindo bastante, o alargamento do 
pulso óptiço detetado. 

A Figura 3 apresenta a estrutura típica das fibras ópticas em relação à propagação dos 
raios ópticos e ao alargamento do pulso na saída das mesmas. 

O comprimento de onda de menor dispersão em uma fibra óptica é o de 1300 nm, que 
é chamado de segunda janela das fibras ópticas. Neste comprimento de onda, a Dispersão é 
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Figura 3 - Estrutura das fibras ópticas multi modo degrau; multi modo 
gradual e monomodo. 

de aproximadamente, 0,5 ps/nm . km. Este foi o segundo comprimento de onda a ser usado 
nos Sistemas de Comunicações Ópticas por apresentar tão baixa dispersão. 

Em termos de comprimento do enlace, a fibra óptica introduz uma atenuação no sinal 
que é função do comprimento de onda. Esta atenuação se deve a diversos fatores, entre eles 
pode - se citar absorção intrínseca (devido à interação entre a luz e os componentes do vidro), 
extrínseca (causada pela existência de impurezas na fibra óptica), perda por espalhamento 
linear, onde a principal é o espalhamento Rayleigh (devido à não homogeneidades presentes 
à fibra óptica) e perda por espalhamento não linear, que se divide em espalhamento Brillouin 
estimulado (SBS), onde parte da potência óptica passa a se propagar em sentido oposto, e 
espalhamento Raman estimulado (SRS), que gera um fóton que pode se propagar em qualquer 
direção. Tanto o SBS quanto o SRS só ocorrem se altos níveis de potência forem introduzidos 
na fibra óptica, portanto geralmente, podem ser desprezados em Sistemas de Comunicações 
Ópticas, onde os níveis de sinais não excedem 1 m W, principalmente se o enlace for de curta 
distância. A Figura 4 apresenta a curva de atenuação em função do comprimento de onda 
para uma fibra óptica convencional. Pode se observar que, o mínimo de atenuação é obtido 
no comprimento de onda de 1550 nm, que é chamado de terceira janela das fibras ópticas. 
Neste comprimento de onda, a atenuação é de 0,2 dB/km, muito abaixo da atenuação nos 
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cabos coaxiais, por exemplo, que é de aproximadamente, 5 dB/km. É por isto que os enlaces 
de longas distâncias sempre operam em 1550 nm. O pico de atenuação em 1400 nm, se deve 
a existência de íons hidroxila (OR) na fibra óptica que absorvem luz neste comprimento de 
onda. 

Comprimento de Onda (um) 

Figura 4 - Atenuação típica de uma fibra óptica em função do comprimento de onda. 

2.2. O Transmissor Óptico 

O transmissor óptico é formado pelo circuito eletrônico que dá a forma ao sinal com 
a informação, pelo circuito modulador, que age sobre a fonte óptica no sentido de modular o 
sinal óptico e pela fonte óptica. 

As fontes ópticas se caracterizam por serem de material semicondutor, geralmente de 
GaAIAs no caso de emissão em 850 nm ou InGaAsP, se a emissão é em 1300 nm ou 1550 nm. 
O uso de material semicondutor permite que as dimensões destes dispositivos sejam 
aproximadas às dimensões das fibras ópticas. E o uso dos compostos ternários (GaAIAs) ou 
quartenários (InGaAsP), se deve ao fato destes materiais apresentarem Banda Proibida direta, 
o que proporciona um' processo de recombinação direta, tornando a emissão óptica mais 
eficiente. As fontes ópticas são diodos de junção p-n que quando polarizadas diretamente 
emitem luz devido ao processo de eletroluminescência que ocorre no semicondutor. 

As fontes ópticas se dividem em: 

2.2.1. Laser Semicondutor 

É um diodo de junção p-n que se utiliza, fundamentalmente, do processo de emissão 
estimulada para a emissão de luz. Além disto, a cavidade de um laser tem de possuir espelhos 
em suas extremidades para que parte do sinal óptico gerado seja refletido levando à 
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realimentação óptica que estimulará novos fótons a serem gerados. Isto faz com que sua 
emissão seja coerente, ou seja, os fótons emitidos possuem mesma energia e fase que os 
fótons que os geraram. Este dispositivo é principalmente utilizado em enlaces de longa distância 
que operam em altas taxas devido às suas características de emissão tais como, largura de 
linha estreita, útil para minimizar a dispersão; alto nível de emissão, da ordem de 1 mW; alta 
capacidade de modulação, atualmente na faixa de GHz, coerência temporal relativa, necessária 
para os sistemas de alta capacidade; boa coerência espacial, o que permite um eficiente 
acoplamento óptico entre os lasers semi condutores e as fibras ópticas, entre outras. 

A Figura 5 apresenta a estrutura de um laser semicondutor. Observa - se que o laser 
semicondutor é desenvolvido com várias camadas que servem para confinar o campo óptico 
na região ativa do mesmo, região esta onde ocorre a recombinação. As camadas de dupla 
heteroestrutura são responsáveis por este confinamento óptico. O contato de fita serve para a 
injeção da corrente elétrica e para o confinamento dos elétrons até a (e na) camada ativa. 

OXIDO 

"" 0.1 ~m 

CONTATO DE 
Ti/Au 

~ 10 o 20 jJm 

CAMADAS DUPLA 
HETEROESTRUTURA 

Figura 5 - Estrutura de um laser semicondutor. 

A curva típica de potência óptica emitida por um laser semicondutor em função da 
corrente elétrica injetada está mostrada na Figura 6. Como pode - se observar, acima do nível 
de limiar (1Ih)' para uma pequena variação dél corrente injetada, obtem-se uma grande variação 
na potência óptica emitida. O espectro de emissão deste laser para diferentes níveis de corrente 
de injeção também pode ser observado na Figura 6. Nota - se que, a razão de extinção entre 
~ modo principal e os modos adjacentes, para uma corrente injetada I < I

th
, é bastante reduzida. 

A medida que a corrente injetada aumenta, esta razão também cresce e o laser se torna 
monomodo (I = 1,2 I I)' 

lI 
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Figura 6 - Potência óptica emitida por um laser semicondutor em função da corrente 
elétrica injetada e espectro de emissão deste laser para diferentes correntes. 

2.2.2. LED 

o LED também é um diodo de junção p-n porém, esta fonte óptica utiliza apenas o 
processo de emissão espontânea para a emissão de luz. Sua cavidade não possui espelhos em 
suas extremidades e portanto não existe processo de realimentação óptica na geração de fótons, 
neste caso. A luz emitida por um LED é portanto incoerente. Este dispositivo é principalmente, 
utilizado em enlaces de curta distância que operam em baixas taxas devido às suas 
características de emissão tais como, grande largura de linha; baixo nível de emissão, da 
ordem de 100 )lW; baixa capacidade de modulação, atualmente na faixa de MHz, baixa 
coerência espacial. Porém, o LED apresenta certas vantagens em relação ao laser semicondutor 
tais como, fabricação mais simples, menor dependência com a temperatura, circuito de 
polarização mais simples, linearidade (potência óptica emitida é uma função linear da corrente 
elétrica injetada) o que levam à uma maior confiabilidade, e um menor custo. 

A estrutura típica de um LED está mostrada na Figura 7. Note que esta estrutura é 
muito próxima à estrutura de um laser semicondutor (Fig. 5), porém devido à emissão não 
coerente dos LEDs, seu campo próximo emitido já diverge bastante, como pode ser visto na 
Fig.7 . 

O espectro de emissão de um LED está mostrado na Figura 8. Nota - se que é um 
espectro bastante largo à meia altura (FWHM) com, aproximadamente, 36 nm de largura. 
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Figura 7 - Estrutura típica de um LED. 
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2.3. O Receptor Óptico 

Inco erente 

Figura 8 - Espectro de 
emissão de um LED. 

O receptor óptico é formado pelo fotodetetor, que tranforma a potência óptica em 
corrente elétrica, pelo demodulador, que faz a demodulação elétrica do sinal e pelos circuitos 
eletrônicos que fazem todo o controle deste processo. 
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Os fotodetetores também são diodos de junção p-n, porém, se utilizam do processo de 
absorção em sua operação, sendo polarizados reversamente. Isto faz com que os fóton s 
incidentes gerem pares elétrons-lacunas, criando assim uma corrente elétrica em seus terminais. 
São dispositivos fotovoltáicos que, geralmente, utilizam o composto InGaAs em sua fabricação . 

Os detetores ópticos para SCO se dividem em: 

2.3.1 - Fotodiodo PIN 

É um fotodetetor que possui uma camada intrínseca entre a junção p-n. Isto faz com 
que a região de deplexão formada, possua grande largura, aumentando a responsividade 
(capacidade de transformar a potência óptica incidente em corrente elétrica) do dispositivo e, 
consequentemente, sua eficiência quântica. 

A estrutura típica de um fotodiodo PIN é mostrada na Figura 9, onde nota-se a aplicação 
da tensão reversa de polarização no mesmo. 

~II ! .. .. 
Tensão de Polarização 

RI, : ~ Resistência 
, de Car'ga 

Fotodiodo Sa ida 

p I n 1,1 

~A .... 
Lacuna Elétron 

.. 

0+--+8 

hv 
Fóton 

Figura 9 - Estrutura típica de um fotodiodo PIN. 

As curvas de responsividade para diferentes materiais e de eficiência quântica de um 
fotodiodo PIN estão mostradas na Figura 10. Nota-se que, o InGaAs é o material utilizado na 
fabricação destes dispositivos para operação nas faixas de 1300 nm e 1550 nm, pois é o 
composto que apresenta maior responsividade nesta região do espectro. Na faixa de 850 nm, 
o material, geralmente, utilizado é o Silício. 
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Figura 10 - Responsividade e Eficiência Quântica típicas de um deteto r PIN. 

2.3.2. Fotodiodo APD 

São fotodiodos que apresentam ganho interno. Isto se deve ao processo de ionização 
por impacto que ocorre em uma camada extra colocada entre a camada intrínseca e a camada 
tipo n. Um elétron ou lacuna (primários) gerados pela absorção de um fóton incidente criam 
muitos outros pares elétrons - lacunas (secundários) obtendo-se assim, a corrente elétrica 
com ganho, nos terminais deste dispositivo. 

A estrutura de um fotodetetor APD é mostrada na Figura 11, onde pode - se notar a 
introdução de uma camada tipo p entre as camadas intrínseca e tipo n. É nesta camada tipo p, 
que ocorre a geração de pares elétrons -lacunas secundários. 

Tensão de Polarização 

Figura 11 - Estrutura típica 
de um fotodetetor APO. 
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A Figura 12 apresenta as curvas típicas de responsividade e eficiência quântica de um 
fotodetetor APD. Nota - se que a responsividade chega a, aproximadamente, 0,8 A/W na 
região de 1550 nm. Se uma camada anti-refletora for colocada na entrada deste dispositivo, 
sua responsivídade aumenta ainda mais, chegando a-I, 1 A/W, na mesma faixa de 
comprimento de onda. 
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Figura 12 - Responsividade e Eficiência Quântica de um fotodiodo APO. 
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Figura 13 - Comparação entre a SNR apresentada por um APO e por um PIN 
em função da potência recebida. 
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Em termos de relação sinal- ruído (SNR), pode - se observar na Figura 13, que para 
altas potências ópticas incidentes, o comportamento dos fotodetetores P~N e APD é indistinto. 
Porém, quando estas potências diminuem, principalmente no caso de enlaces de longas 
distâncias, o fotodiodo APD apresenta melhor resposta. Nota - se também, que com o aumento 
da taxa de transmissão, os dois dispositivos pioram suas respostas. 

ZA. O Amplificador Óptico 

O amplificador óptico mais usado atualmente em Sistemas de Comunicações Ópticas 
é o Amplificador a Fibra Dopada com Érbio+3 (EDFA), que opera em torno de 1550 nm. Este 
amplificador é fabricado com fibra óptica monomodo cujo núcleo é dopado com íons de 
Érbio. A operação de um EDFA se baseia no seguinte processo: introduz - se na fibra, um 
sinal óptico de bombeio, que, geralmente, possui comprimento de onda de 980 ou 1480 nm. 
Esta energia é absorvida, e devido ao processo de emissão espontânea, esta fibra emite um 
sinal espectralmente largo, da ordem de 30 nm, em torno de 1545 nm. Se o sinal óptico a ser 
amplificado, possui comprimento de onda dentro desta faixa, os fótons incidentes vão se 
somar aos fótons gerados espontâneamente, e na saída do EDFA, o sinal com a informação 
estará amplificado. 

Uma curva típica de Ganho de um EDFA em função da potência óptica de saída está 
mostrada na Figura 14. Pode - se observar, que o ganho nestes amplificadores varia com o 
comprimento de onda do sinal (\). Neste caso, para um sinal com \ = 1533 nm, o Ganho é 
da ordem 41 dB, para uma potência de saída de O dBm. Para a mesma potência de saída, o 
Ganho cai a 32 dB, para um À = 1557 nm. Isto mostra que o Ganho em um EDFA não é 

. s 
uniforme na sua região de operação. Nota - se, ainda, da Figura 14 que, existe uma potência 
de saturação de saída nestes amplificadores (neste caso, P

sat 
- 16 dBm), onde não adianta 

aumentar ainda mais a potência de entrada no EDFA, pois a saída será a mesma, P . 
sat 

Figura 14 - Ganho de um 
EDFA em função da 

Potência Óptica de Saída. 
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Os EDFAs podem ser usados, em Sistemas de longas distâncias, como amplificadores 
de potência, de linha ou pré-amplificadores, como está mostrado na Figura 15. Pode também 
ser visto nesta figura, que em enlaces de curtas distâncias como em redes locais (LAN), os 
EDFAs também são usados para se compensar as perdas devido às diversas derivações 
existentes . 

o Ampüíicadores de Linha 

1-------_~I\ ••• A 
Fibra '--_--J 

T~ 

Ampüíicador de Potência O 
~_T_~ __ ~------~~>-------~F~ib4ra~------~ __ R_X __ ~ 

O Pré-Ampüíicador 

~ __ T~ __ ~--------F?ib~r~a --------~~>------~ __ R_X __ ~ 

N' Banamento T os T J T ÓtiC,---,O 

'-----'TX 1--'--1 ----r------'--i- D> - -~ IL..---.JR~ 1 Ampüíicador de LAN 1 1 
Figura 15 - Diversas configurações em que os EDFAs podem ser utilizados. 

3. OS SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES ÓPTICAS 

Desde 1977, quando o primeiro enlace óptico de telefonia comercial entrou em operação 
nos EUA, muito tem sido realizado e desenvolvido em termos de Sistemas de Comunicações 
Ópticas. 

Do ponto de vista de arquitetura, os SCO podem ser classificados em três grandes 
categorias3: a) enlaces ponto-a-ponto; b) redes de difusão e distribuição e c) redes locais 
(LANs). 

Os enlaces ponto-a-ponto são os mais simples. Transportam a informação contida em 
um trem de bits de um lugar a outro. O comprimento do enlace pode variar de centenas de 
metros (curta distância) até milhares de quilômetros (longa distância) dependendo da aplicação. 
No caso de enlaces de longas distâncias, utilizam - se amplificadores ópticos (ou repetidores , 
que nada mais são do que pares receptores/transmissores) para a amplificação (ou recuperação) 
do sinal. 
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Muitas aplicações de Sistemas de Comunicações Ópticas necessitam que a 
informação seja não só transmitida mas também distribuída a um grupo de clientes. Como 
exemplos podem ser citadas as redes de distribuição de serviços telefônicos, a distribuição 
de vários canais de vídeo (CATV), etc ... As redes de distribuição geralmente, operam em 
curta distância porém, a taxa de transmissão de bits é bastante elevada, podendo chegar, 
atualmente, a 10Gb/s. 

Muitas aplicações da tecnologia de fibras ópticas necessitam de redes nas quais um 
grande número de usuários em uma área local (um campus universitário, por exemplo), estejam 
interconectados de tal forma que cada usuário possa acessar a rede aleatoriamente para 
transmitir informação para qualquer outro usuário. Estas redes são chamadas de redes locais 
e apesar da distância de transmissão ser curta « 10 km), o uso de fibra óptica é interessante 
devido a sua largura de banda extremamente larga. 

A principal diferença entre redes de distribuição e redes LANs é o acesso aleatório 
oferecido aos múltiplos usuários de uma rede LAN. 

Em termos de multiplexação, a técnica mais utilizada até o início desta década era a 
multiplexação por divisão do tempo (TDM), porém, recentemente entrou em operação um 
Sistema que utiliza multiplexação por divisão de comprimento de onda (WDM). Nesta técnica, 
introduz - se na fibra óptica diversos canais, cada um com um comprimento de onda diferente 
espaçados de aproximadamente 1 nm, um do outro. Neste Sistema3

, conseguiu-se atingir 
uma taxa de transmissão de 40 Gb/s, através da multiplexação de 16 canais, operando cada 
um, a uma taxa de 2,5 Gb/s. O grande interesse de se usar Sistemas WDM é a possibilidade 
de se utilizar muitos canais em uma só fibra óptica e poder amplificá-los de uma só vez 
usando EDFAs4. O espectro de um Sistema WDM com 12 canais está mostrado na Figura 16, 
onde pode - se observar também, o ruído introduzido pelo EDFA (patamar abaixo dos diversos 
canais). Nota - se ainda que, existe um espaço não preenchido entre 1540 e 1550 nm. Este 
espaço pode ser facilmente ocupado, aumentando ainda mais a quantidade de informação a 
ser transmitida. 
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Figura 16 - Espectro de um 
Sistema WDM com 12 canais. 
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A Figura 17 apresenta um exemplo de uma rede em estrela que utiliza multiplexação 
WDM. Esta rede é chamada de LAMBDANET3 e possui N nós (16, neste caso). Em cada nó, 
existe um transmissor que emite em um único comprimento de onda e N (16) receptores 
ópticos operando nos N (16) comprimentos de onda que trafegam na rede. Cada nó recebe 
todo o tráfego da rede. Esta característica cria uma rede completamente conectada e não 
bloqueada cuja capacidade e conectividade pode ser reconfigurada eletronicamente dependendo 
da aplicação. Esta rede é transparente a taxa de transmissão ou ao formato de modulação. 

Nó1 
r--- ---- ---- - ---- ---------- ....... -.""" 

I 
I 
I 

Intelface I 
Eletrônica I 

,..------, I 
I 

r-- - M ________ M __ - --- - -- -----1 
I I 
I 
I 
I Intelface 
I Eletrônica 
I 
I 
I 
I I l _______________________________ I 

Nó 2 

Acoplador 
Estrela ~_-I 

16 X 16 

Figura 17 - Exemplo da rede LABDANET que utiliza Sistema WDM. 

A multiplexação WDM revolucionou os SCO pois permitiu um aumento considerável 
na quantidade de informação a ser transmitida pela fibra óptica. Através dos EDFAs e desta · 
multiplexação, conseguiu - se, além do aumento na quantidade de informação, um aumento 
na distância do enlace. Os sistemas com multiplexação WDM densa (que usam um menor 
espaçamento entre os canais) e Solitônicos (que, praticamente, não sofrem o efeito de dispersão 
da fibra óptica) são o futuro para os Sistemas de Comunicações Ópticas. 

Atualmente, em termos de Sistemas Ópticos terrestres existe uma malha muito extensa 
de fibras ópticas instaladas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. No caso do Brasil, existe 
um enlace óptico que opera entre o Rio de Janeiro e São Paulo que margeia a Rodovia Preso 
Dutra. Este Sistema está em operação há vários anos, e é o mais antigo no Brasil, em termos 
de enlaces de longas distâncias entre cidades. Existem em operação, ainda, outros Sistemas 
de longas distâncias entre São Paulo e Curitiba, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, entre outros. 
No caso de enlaces dentro de cidades, várias capitais do país possuem enlaces em operação 
tanto para a rede telefônica, como para a distribuição de CATV No Rio de Janeiro, por exemplo, 
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a TELERJ possui rede em anel ligando diversas estações na cidade. Esta rede opera a uma 
taxa de 622 Mb/s5. Existem ainda, diversos SCO em operação entre e dentro de cidades de 
menor porte em todo o país. 

Em termos internacionais, tanto os EUA como a Europa e o Japão possuem milhões 
de quilômetros de fibras instaladas em Sistemas Ópticos terrestres6. Os mais recentes enlaces 
de longas distâncias instalados nos EUA, datam de 1996, utilizam amplificadores ópticos, 
operam em 1550 nm a uma taxa de 10 Gb/s e transmitem 129 mil canais de voz6

. 

Considerando - se enlaces ópticos submarinos, o Brasil possui uma malha instalada 
entre todas as capitais do Nordeste, que opera a uma taxa de 2,5 Gb/s . Estes enlaces não 
possuem repetidores nem amplificadores ópticos no mar. Este SCO utiliza EDFAs de potência 
ou Pré-Amplificadores instalados em terra e cada enlace mede da ordem de 150 !an. 

No caso dos EUA, existem diversos enlaces ópticos submarinos em operação sendo 
os mais recentes, o TPC-5 e o TAT-12/13 que operam em 5,3 Gb/s, utilizamEDFAs espaçados 
de 50 km, perfazendo um comprimento total de 10 mil km cada e entraram em funcionamento 
em 19964

. Na Europa e no Japão também existem milhares de quilômetros de fibras instaladas 
no mar. 

Diversos enlaces ópticos submarinos com comprimentos de mais de 20 mil km estão 
sendo planejados ou desenvolvidos. O Sistema FLAG ("Fiber Link Around the Globe") 
conectará varios países da Ásia e da Europa a uma taxa de 5,3 Gb/s, com várias seções 
operando a 10 Gb/s através do uso de 2 canais4

• O Sistema "Africa One" circundará o 
Continente Africano através de cabos ópticos submarinos e cobrirá uma distância total de 35 
mil km4

. 

A Figura 18 apresenta o estado da arte dos Sistemas de Comunicações Ópticas em 
termos da Distância e Taxa de transmissão. As linhas cheias são os limites destes Sistemas 
devido à atenuação. As linhas tracejadas apresentam os limites devido à dispersão. A linha 
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pontilhada mostra o desempenho dos cabos coaxiais para comparação. Os círculos preenchidos 
são enlaces terrestres comerciais americanos em operação desde 1983 e 1985, respectivamente. 
Os círculos vazios são enlaces submarinos também dos EUA, em funcionamento desde 1988 
(TAT-8) e 1991 (TAT-9). Os triângulos são experimentos. Nota -se que, à medida em que a 
taxa de transmissão aumenta a distância máxima de cada enlace diminui. Percebe - se, ainda, 
desta Figura, que os cabos coaxiais já foram há muito suplantados pelas fibras ópticas em 
termos de distância e de taxa de transmissão. Esta Figura confirma, ainda, o que foi descrito 
no item 2.1, sobre a dispersão das (fibras multimodo degrau, gradual e monomodo) e sobre a 
atenuação das mesmas . 

4. CONCLUSÕES 

Neste trabalho apresentou-se sucintamente, o estado da arte das Comunicações Ópticas. 
Os principais componentes dos Sistemas Ópticos foram discutidos, com suas funções mostradas 
em algum detalhe. Vários Sistemas de Comunicações Ópticas foram apresentados com o 
intuito de torná-los um pouco mais conhecidos. Finalmente, pretendeu - se indicar, com este 
artigo, que rumos serão dados aos futuros Sistemas de Comunicações Ópticas. 
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