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RESUMO 

 

       Esta dissertação apresenta um estudo experimental do link 

microondas/fotônica, que neste trabalho foi chamado de enlace analógico óptico. Este 

tipo de enlace é usado para transmitir informações em fibras ópticas, as quais 

oferecem várias vantagens quanto à quantidade de informação que pode ser 

transmitida, manuseio, perdas e custo em relação às tradicionais formas de 

transmissão de dados.  

 A  informação, uma vez na forma de  radiofreqüência (RF), pode ser transmitida 

em fibras ópticas. Para isso, a informação passa por um processo de modulação, que 

permite que as suas características sejam transportadas por uma portadora óptica 

através da fibra.  

Em telecomunicações, o processo de modulação pode ser obtido de duas 

formas: modulação direta e modulação externa. Em ambos os casos , temos processos 

que alteram a intensidade dos sinais.  

 O experimento foi conduzido nas freqüências entre 1 e 2 GHz, com um 

dispositivo capaz de transmitir até 2,5 Gigabits por segundo (Gb/s). A transmissão foi 

feita em uma fibra monodo de 100 m de comprimento, para os casos sem e com 

amplificação óptica. Um amplificador a fibra dopada com érbio (Erbium Doped Fiber 

Amplifier, EDFA) e um amplificador óptico de semicondutor (Semiconductor Optic 

Amplifier, SOA) foram usados na amplificação do sinal óptico.  

 Através da caracterização do enlace analógico óptico, obteve-se o desempenho  

do ganho, da figura de ruído e da faixa dinâmica livre de interferência, bem como 

fatores que interferem nestas quantidades. Estes são parâmetros padrão na medida da 

qualidade de sinais de RF. 

 Por fim, temos as conclusões baseadas no desempenho do enlace e as suas 

perspectivas de melhoramento e aplicações.   

 Palavras-chave: telecomunicação, fibra óptica, radiofreqüência, modulação, 

desempenho do enlace.   
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ABSTRACT 

       

This dissertation presents an experimental study of the microwave photonic 

link that in this work we call analog optical link. This kind of link is used to transmit 

information through optical fibers, which offer several advantages, such as the 

quantity of information that can be transmitted, handling, losses and cost in relation to 

the standard ways of data transmission. 

The information, once coded radiofrequency (RF), can be transmitted in optical 

fibers. To reach this, the information passes through a modulation process that allows 

it  to be conveyd by an optical carrier through the fiber.  

In telecommunication, the procedure of the modulation can be reached by two 

ways: direct modulation and external modulation. In both cases, the intensity of the 

signals are modified. 

The experiment was made with RF frequencies between 1 and 2 GHz, with a 

device that can transmit a maximum bit rate of 2,5 Gb/s. The transmission was made 

in a 100 m single mode fiber with and without optic amplification. Erbium Doped Fiber 

Amplifier (EDFA) and Semiconductor Optic Amplifier (SOA) was used to amplify the 

optic signal. 

With the characterization of the analog optical link we obtain the performance 

of the gain, the noise figure, the spurious free dynamic range and parameters that can 

modify these quantites. Gain, noise figure and spurious free dynamic range are 

standard parameters in the evaluation of the RF signals. 

Finally, we present the conclusions about the performance of the link and its 

perspectives to increase the performance and  applications. 

Keywords: telecommunication, optical fiber, radiofrequency, modulation, link 

performance. 

 

 



v 

 

SUMÁRIO 

 

Capítulo 1 – Introdução                                                                                       1 

1.1 Introdução ao enlace analógico óptico............................................................. 

1.2 Evolução histórica............................................................................................. 

1.3 Aspectos teóricos fundamentais.......................................................................  

     1.3.1 Efeito eletro-óptico e modulação da luz...................................................  

          1.3.2 Modulação externa e modulação direta....................................................  

          1.3.3 Laser com realimentação distribuída.......................................................  

          1.3.4 Laser DFB integrado com modulador Mach-Zehnder..............................  

          1.3.5 Amplificadores ópticos..............................................................................  

                   1.3.5.1 Amplificador óptico de semicondutor...........................................  

                   1.3.5.2 Amplificador óptico a fibra dopada com érbio.............................  

          1.3.6 Fotodiodo....................................................................................................  

Capítulo 2 – Figuras de Mérito                                                                          24 

     2.1 Ganho.................................................................................................................  

     2.2 Figura de ruído...................................................................................................  

     2.3 SFDR....................................................................................................................  

           2.3.1 Um pouco mais sobre distorções...............................................................  

Capítulo 3 – Experimentos e Resultados                                                         39 

     3.1 Componentes do enlace......................................................................................  

     3.2 Procedimento experimental................................................................................  

           3.2.1 Cálculo do ganho............................................................................................ 

           3.2.2 Cálculo da figura de ruído..........................................................................  

           3.2.3 Cálculo do SFDR..........................................................................................  

Capítulo 4 – Conclusões e Perspectivas                                                           51 

Referências Bibliográficas                                                                                   53      

 

7 

7 

1 

5 

14 

15 

17 

19 

20 

21 

23 

24 

28 

32 

36 

39 

44 

45 

46 

48 



vi 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura  1.1 - Diagrama de blocos básico de um enlace analógico óptico......................................3 

Figura 1.2 - Espectro Eletromagnético (a) e aplicações de sistemas de comunicações com suas 

freqüências correspondentes (b)..................................................................................................5 

Figura 1.3 - Representação do elipsóide de índices de refração...................................................8 

Figura 1.4 - Modulador de fase usando efeito eletro-óptico..................................................... 12 

Figura 1.5 - Interferômetro de Mach-Zehnder com um modulador de fase localizado em um 

dos seus braços............................................................................................. ............................. 13 

Figura 1.6 - Transmitância da luz em função da voltagem de modulação aplicada....................14 

Figura 1.7 - Diagrama de blocos do enlace com modulação direta (a) e modulação externa 

(b)................................................................................................................................................15 

Figura 1.8 - Espectro de saída típico de um laser FP...................................................................16 

Figura 1.9 - Esquema básico de um laser DFB.............................................................................16 

Figura 1.10 - Potência de saída do laser em relação à corrente aplicada...................................17 

Figura 1.11 - Diagrama básico do dispositivo com um laser DFB integrado com um modulador 

Mach-Zehnder.............................................................................................................................18 

Figura 1.12 - Diagrama básico de um amplificador óptico de  semicondutor.............................20 

Figura 1.13 - Estrutura dos níveis de energia do ��3+
................................................................21 

Figura 1.14 - Representação do espectro do sinal de saída do EDFA..........................................22 

Figura 1.15 - Estrutura básica de um fotodetetor do tipo Schottky............................................23 

Figura 2.1 - Circuito representando o processo de modulação em um enlace analógico óptico 

com modulação direta................................................................................................................24 

Figura 2.2 - Circuito representando o processo de fotodeteção.................................................26 

Figura 2.3 - Esquema do circuito representando o enlace analógico óptico...............................27 

Figura 2.4 - Circuito representando uma fonte de corrente de ruído térmico em paralelo com 

resistor sem ruído........................................................................................... ............................29 

Figura 2.5 - Representação do circuito para modulação direta com o RIN sendo o fator de ruído 

dominante.......................................................................................................................... .........31 



vii 

 

Figura 2.6 - Esquema do espectro de freqüências dos sinais fundamentais  e suas distorções  na 

saída do enlace........................................................................................................................ ....35 

Figura 2.7 - Distorções como função da freqüência para   � = 5,3 !"#....................................37 

Figura 3.1 - Esquema do circuito dentro do dispositivo usado para o processo de 

modulação...................................................................................................................................40 

Figura 3.2 - Potência óptica em função da voltagem aplicada ao modulador Mach-Zehnder do 

tipo InP........................................................................................................................................41 

Figura 3.3 - Atenuação da fibra utilizada em função do comprimento de onda, mostrando 

também as bandas de comunicações ópticas.............................................................................42 

Figura 3.4 - Imagem do sinal de saída de um enlace analógico óptico no analisador de 

espectro......................................................................................................... ..............................43 

Figura 3.5 - Esquema experimental do enlace para o B-to-B (a) e para o caso com amplificação 

óptica (b).....................................................................................................................................44 

Figura 3.6 - Sinal RF de saída em função do sinal RF de entrada para uma freqüência de 1,0 

GHz............................................................................................................................. .................46 

Figura 3.7 - Gráfico da figura de ruído em função da freqüência................................................47 

Figura 3.8 - Esquema experimental para uma completa análise das distorções para o B-to-B (a) 

e para o caso com amplificação (b).............................................................................................48 

Figura 3.9 - Gráfico utilizado para a medida do SFDR com sinal de entrada para 1,0 GHz e nível 

de ruído com largura de banda de 1 Hz......................................................................................49 

Figura 3.10 - SFDR em função da freqüência...............................................................................50 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 2.1 Coeficientes da série de Taylor das distorções harmônicas de segunda e terceira 

ordens...................................................................................................... ...................................33 

Tabela 2.2 Coeficientes da série de Taylor das intermodulações......................... ......................34 

Tabela 3.1 Características dos amplificadores de RF usados no experimento............................39 

 



1 

 

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

1.1 - INTRODUÇÃO AO ENLACE ANALÓGICO ÓPTICO 

Desde tempos antigos, novas tecnologias têm sido desenvolvidas na tentativa 

de melhorar o processo de difusão das informações . Estes desenvolvimentos 

buscavam, mais especificamente, a diminuição dos erros ocorridos na informação 

devidos à transmissão, aumento da capacidade de transmissão no enlace e aumento 

da distância de transmissão da informação sem a necessidade de recuperação e 

retransmissão do sinal.   

Um avanço muito grande nas comunicações foi obtido com a invenção do 

telégrafo por Samuel F. B. Morse, marcando o início das comunicações elétricas. 

Sistemas de comunicações elétricas tiveram, e ainda têm, grande desenvolvimento, 

levando a sistemas de comunicações sofisticados. Como resultado deste avanço 

temos, por exemplo, a criação da televisão, dos sistemas de rádio, uso de microondas, 

dos satélites e de linhas de transmissão com grande capacidade de transmisssão de 

dados.  

Em comunicações, os sinais são ondas eletromagnéticas, responsáveis por 

transportar os dados por um meio físico. Os sinais podem ser do tipo analógico ou 

digital. Nesta dissertação, trabalhamos com sinais analógicos. Os sinais analógicos 

transportam a informação através de uma variação no tempo contínua e suave da 

amplitude e freqüência. O sinal analógico mais fundamental é o representado por uma 

onda senoidal, a qual tem como características principais sua amplitude, sua 

freqüência e sua fase. Estes sinais podem ser transmitidos, por exemplo, por cabos 

coaxiais, por guias de onda metálicas, pelo ar e por fios de cobre. 

Os sinais também possuem um espectro de freqüências, que é a combinação de 

todas as ondas senoidais de diferentes freqüências que formam o sinal. A largura deste 

espectro de freqüências é a chamada largura de banda. 
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A crescente quantidade de informação que necessita ser transmitida, tem levado à 

busca de meios para se transmitir um volume de dados cada vez maior.  A maioria das 

redes de acesso são constituídas de fios de cobre e guias de onda metálicos. Estas 

redes apresentam grandes perdas, principalmente com o aumento da freqüência do 

sinal. Logo, meios que ofereçam grande largura de banda (altas freqüências) e que 

sejam economicamente viáveis têm sido fruto de muita pesquisa, daí a necessidade de 

se transmitirem informações na faixa de freqüências que abrange as microondas (300 

MHz – 300 GHz) .  

O desenvolvimento de dispositivos eletro-ópticos ultra-rápidos, que permitem a 

obtenção de grande largura de banda e baixa perda de transmissão, tem sido de 

extrema importância na expansão das redes de comunicações ao redor do planeta. 

Isto porque estes dispositivos permitem que a informação possa ser transmitida por 

uma fibra óptica, aproveitando todas as vantagens que a fibra tem sobre os fios de 

cobre e guias de onda metálicas convencionais. Dentre as muitas vantagens da fibra, 

comparadas com os fios de cobre e  guias de onda metálicas temos:  

• Imunidade à interferência eletromagnética - Fibras ópticas são constituídas de 

materiais dielétricos, o que torna a fibra imune à interferência eletromagnética. 

• Grande largura de banda - Grande quantidade de informação pode ser 

transmitida em uma fibra, resultando numa menor quantidade de linhas de 

transmissão para enviar uma certa quantidade de informação.  

• Menor peso e tamanho - As fibras proporcionam um melhor manuseio e uma 

instalação mais simples. 

• Longa distância de transmissão - Fibras ópticas têm atenuações muito baixas, 

podendo transmitir a informação por longas distâncias sem a necessidade de 

estações que recuperem e retransmitam o sinal. 

Comunicações com fibra óptica usam uma região do espectro eletromagnético 

de comprimento de onda que varia de 800 nm a 1675 nm. A International 

Telecommunications Union (ITU) classificou seis regiões num intervalo de 1260 nm a 

1675 nm para a transmissão em fibras ópticas: 
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Original band (Banda O): 1260 – 1360 nm 

 Extended band (Banda E): 1360 – 1460 nm 

 Short band (Banda S): 1460 – 1530 nm 

 Conventional band (Banda C): 1530 – 1565 nm 

 Long band (Banda L): 1565 – 1625 nm 

 Ultralong band (Banda U): 1625 – 1675 nm 

A área de pesquisa em enlaces analógicos ópticos se divide em duas partes. 

Primeiro, no estudo de processamento de sinais de microondas e dispositivos eletro-

ópticos. Segundo, no uso destes dispositivos eletro-ópticos em sistemas de 

microondas.  

Os enlaces analógicos ópticos incluem lasers de diodo, moduladores e 

fotodetetores como componentes principais. Na figura 1.1,  temos o esquema básico 

do enlace. 

 

 

 

 

Figura 1.1 - Diagrama de blocos básico de um enlace analógico óptico. 

 

Pelo desenho acima, podemos ver que o sinal de RF é injetado na entrada do 

dispositivo de modulação que modula o sinal óptico de um laser de acordo com o sinal 

de RF aplicado. O sinal óptico modulado é transmitido por uma fibra ótica , chegando 

então, ao dispositivo de fotodeteção, que converte o sinal óptico em sinal RF. 

Enlaces analógicos ópticos tem grande uso na distribuição de sinais de televisão 

a cabo (cable television, CATV). Em um projeto de sistemas de distribuição de CATV, é 

interessante transmiti r a maior quantidade possível de canais em um único enlace, 

sem distorções significantes de um canal em outro. Quando os canais são espaçados a 
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iguais intervalos de freqüência, uma pequena parte da informação transmitida em três 

dos canais, pode aparecer como distorção no quarto canal transmitido, na freqüência 

que é a soma de dois canais menos a freqüência do terceiro canal [1].  

Os enlaces analógicos ópticos também podem ser usados em comunicações por 

celular e em sistemas de comunicações pessoais. Neste tipo de aplicação, fibras são 

usadas entre as antenas de transmissão e a central de transmissão. Da mesma forma, 

fibras são usadas para comunicação entre antenas localizadas em regiões remotas e os 

equipamentos de processamento, para aplicações em radares. Para maximizar a área 

que uma antena pode cobrir, é importante que o enlace tenha uma baixa figura de 

ruído, alto SFDR e um certo ganho mínimo [1].  

Outra aplicação, que pode se tornar comum no futuro, é a implantação de um 

sistema, no qual o sinal óptico por meio de fibras ópticas chegue até o usuário final, 

como empresas, escritórios, e até mesmo às residências comuns. Esta aplicação tem o 

nome de fibra em casa (fiber-to-the-home, FTTH). Com a FTTH, o volume de dados que 

chega ao usuário final é muito alto, já que, por exemplo, o dispositivo transmissor 

utilizado no experimento, pode transmitir dados a uma velocidade de até 2,5 Gb/s.  

Para a implatação da FTTH, são usadas redes ópticas passivas (passive optic 

network, PON). As PONs se caracterizam por serem redes de acesso do tipo ponto-a-

multiponto, sem equipamentos ativos entre a estação de distribuição do sinal óptico e 

o usuário final. 

Na figura 1.2, temos uma representação do espectro eletromagnético e de uma 

faixa de freqüência com suas aplicações em comunicações. Podemos observar que o 

uso de redes sem fio e sistema de telefonia móvel usam freqüências de microondas. 
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Figura 1.2 Espectro Eletromagnético (a) e aplicações de sistemas de comunicações com suas freqüências 

correspondentes (b).  

 

1.2 - EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 No começo da civilização, sinais de fogo e fumaça eram usados como modos de 

comunicação, os quais tinham sua qualidade de transmissão limitadas pelas condições 

atmosféricas. Esta forma de comunicação visual foi muito usada, com uso de bandeiras 

e lâmpadas baseadas em combustão, até por volta de 1790, quando Claude Chappe 

sugeriu um sistema de estações de semáforos. As mensagens eram traduzidas para 

uma sequência de sinais visuais. Estes sinais eram então transmitidos entre torres altas 

que recuperavam e repetiam os sinais, e ficavam até 32 km distantes uma da outra. 

Mas este método era lento e muito caro, porque a mensagem tinha que ser verificada 

em cada torre [2]. 

 Com o melhor entendimento da eletricidade no século 19, os cientistas 

começaram a investigar como a eletricidade poderia ser usada em comunicações de 

longas distâncias. O telégrafo e o telefone são duas invenções que melhor 

representam este começo das comunicações elétricas. Durante este período, a falta de 

fontes ópticas apropriadas e meios de transmissão foram dois fatores que 

contribuíram para a falta de atenção dada ao desenvolvimento das comunicações 
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ópticas. Em 1960, com a invenção do laser, o interesse em comunicações ópticas foi 

estimulado. Mas, devido à atenuação atmosférica, o uso do laser estava restrito a 

pequenas distâncias.  

 Em 1966 Kao, Hockman e Werts, descobriram um modo de propagar a luz 

através do núcleo central de um guia de onda cilíndrica baseada em sílica (fibra 

óptica), o que permitia que a luz do laser viajasse a uma distância maior que na 

atmosfera. Mesmo ainda tendo grande atenuação para aplicações, esta decoberta 

despertou  interesse ao redor do planeta. Isto fez com que mais pesquisas fossem 

desenvolvidas, fazendo com que a atenuação nas fibras diminuíssem cada vez mais [3].  

Para o desenvolvimento de sistemas de comunicações ópticas baseadas em 

fibras ópticas, além do desenvolvimento de fibras com baixas atenuações, foram 

também desenvolvidos dispositivos ópticos, incluindo fontes ópticas e detetores. 

Devido a sua característica de converter diretamente corrente elétrica em fótons 

coerentes, lasers de semicondutor são considerados como as fontes ópticas mais 

confiáveis em sistemas de comunicações. Da mesma forma, fotodetetores de 

semicondutor foram desenvolvidos [4]. Em 1970, sistemas ópticos foram operados em 

um comprimento de onda de 0,8 µ&. O desempenho do sistema estava limitado pela 

relativa alta atenuação e dispersão da fibra usada [5]. 

No começo dos anos 80, uma atenuação de 0,2 dB/km em fibras monomodo 

foi alcançada em torno de 1,55 µm. Aliado a este fato, foram desenvolvidos 

amplificadores ópticos no intuito de aumentar a capacidade de transmissão para 

distâncias cada vez maiores. 

Uma grande evolução em comunicações ópticas ocorreu com o 

desenvolvimento de multiplexadores e demultiplexadores. Os sinais ópticos dos 

transmissores são agrupados pelo multiplexador, para que estes sinais possam ser  

transmitidos em uma mesma fibra óptica. Depois de transmitidos, estes sinais passam 

por um processo de demodulação, o qual separa os sinais ópticos. Com esta técnica, 

foi possível aumentar a quantidade de dados transmitidos em uma simples fibra 

óptica. 



7 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

1.3 – ASPECTOS TEÓRICOS FUNDAMENTAIS 

1.3.1 -  EFEITO ELETRO-ÓPTICO E MODULAÇÃO DA LUZ 

Em meios isotrópicos, a polarização elétrica, induzida pela aplicação de um 

campo elétrico externo, é sempre paralela ao campo elétrico externo. Por outro lado, 

em meios anisotrópicos, a polarização nem sempre é paralela ao campo elétrico 

externo. Neste caso, a polarização esta relacionada com o campo elétrico, através do 

tensor suscepitibilidade elétrica [6]:  

                                                                     () = *+,)- .-           ), - = 1,2,3                                 (1.1)  

onde ()  é o vetor polarização,  *+   é a permissividade elétrica no vácuo,  ,)-   é o tensor 

susceptibilidade elétrica e .-   é o campo externo.            

  O deslocamento elétrico / é dado por 

                                                             0 = *+1 + 2                                                       (1.2) 

e o tensor permissividade elétrica por 

                                                                      *)- = *+ (1 + ,)- )                                                    (1.3) 

Então podemos representar a propagação no meio através do tensor permissividade 

elétrica  

                                                             /) = *)- .-  .                                                          (1.4) 

A densidade de energia meio anisotrópico, relacionada ao campo elétrico, é 

dada por 

                                                       34 =
1

2
../ =

1

2
*)- .) .                                             (1.5) 

Diferenciando a densidade de energia com relação ao tempo, temos 

                                                     3̇4 =
1

2
*)- (.̇).- + .) .̇- ).                                               (1.6) 

Sendo  *)-  , um tensor simétrico (*)- = *-)), 

           234 = *66 .6
2 + *77.7

2 + *$$ .$
2 + 2*67.6.7 + 2*7$.7.$ + 2*6$.6.$          (1.7) 

diagonalizando a matriz, temos que 
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                                                             234 = *6.6
2 + *7.7

2 + *$.$
2                                         (1.8) 

então, a equação 1.4 é representada por 

                                                              8

/6

/7

/$

9 = 8

*6 0 0

0 *7 0

0 0 *$

9 8

.6

.7

.$

9.                                          (1.9) 

onde, por exemplo,   

                                                              /6 = *6.6                   .6 =
/6

*6
 .                                      (1.10)  

 Substituindo 1.10 em 1.8, temos 

                                                          1 =
/6

2

234 *6
+

/7
2

234 *7
+

/$
2

234 *$
                                         (1.11) 

logo, a densidade de energia, no espaço /6 ,/74 /$ , é representada por um elipsóide.   

 Substituindo //:2;4 por <, onde < representa os eixos coordenados, e 

utilizando o fato de que o índice de refração = é dado por =2 = *, temos que 

                                                                
>?

@>
? +

A?

@A
? +

B?

@B
? = 1                                                         (1.12) 

que é a equação do elipsóide. Na figura 1.3, temos a representação gráfica da equação 

1.12, o  chamado elipsóide de índices de refração.                     

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Representação do elipsóide de índices de refração. 

 

Os eixos principais do elipsóide, nas direções 6, 7 4 $ são os eixos ópticos 

principais do meio, onde, 0 é paralelo ao 1. 

=1 

C 

=2 

=D  

7 

$ 

6 

=3 

=E  
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            O elipsóide de índices de refração pode ser usado para calcular as polarizações e 

índices de refração  =E  e  =D  de dois modos normais de uma onda, atravessando o 

meio, em uma direção arbitrária C. 

Desenhando um plano perpendicular à direção de propagação da onda 

passando no centro do elipsóide, podemos chegar aos valores de  =E  e  =D . A 

intersecção do plano com o elipsóide é uma elipse, cujo semi-eixo maior equivale a  =E   

e o semi-eixo menor corresponde ao valor de  =D  [7]. A propagação de uma onda 

eletromagnética em um meio cristalino pode, então, ser descrita em termos do tensor 

permissividade elétrica. 

Quando um campo elétrico arbitrário é aplicado no cristal, acontece uma 

redistribuição das cargas elétricas que compõem a rede cristalina, mudando a 

permissividade elétrica. A este fenômeno damos o nome de efeito eletro-óptico, o 

qual pode ser linear, se a impermeabilidade variar linearmente com a aplicação do ., 

ou não-linear, se a variação for quadrática com a aplicação do .: 

                         ∆G
1

=2H ≡
1

=2 (.)
−

1

=2(0)
≡ ∑ M)- .- + ∑ N)-C .-

3
- ,C=1

3
- =1 .C            (1.13) 

sendo =2(.) e =2(0) os índices de refração do material submetido a um campo 

elétrico . e na ausência do campo respectivamente. M)- =
O=)-

O.-
 são os coeficientes 

eletro-ópticos lineares, também conhecidos como coeficientes de Pockels , em uma 

referência ao físico alemão Friederich Carl Alwin Pockels, que primeiro descreveu o 

efeito eletro-óptico linear. N)-C =
1

2

O2=)-

O.- O.C
 são os coeficientes eletro-ópticos não-

lineares ou coeficientes do tipo Kerr, em homenagem ao físico escocês John Kerr, que 

descobriu este efeito.       

  Como exemplo de aplicação do efeito eletro-óptico, temos o modulador 

eletro-óptico de fase. Este dispositivo muda a fase de um sinal óptico, de acordo com a 

voltagem aplicada no meio o qual o sinal atravessa. Por exemplo, temos o niobato de 

lítio (LiNbO3), que é um material eletro-óptico linear, como o material que constitui o 

modulador. 
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Quando um campo elétrico . é aplicado em um material eletro-óptico linear, a 

equação do elipsóide de índice de refração é dado por [6] 

G
1

=2H
1
62 + G

1

=2H
2
72 + G

1

=2H
3
$2 + 2G

1

=2H
4
7$ + 2 G

1

=2H
5
6$ + 2G

1

=2H
6
67 = 1         (1.14) 

sendo que a variação linear do índice de refração é dada por  

                    ∆G
1

=2H
)

=
1

=2(.)
−

1

=2(0)
= ∑ M)- .-

3
- =1             ) = 1,…  ,6 .                (1.15)  

Podemos reescrever a equação 1.15 na forma matricial, onde podemos 

observar todos os coeficientes eletro-ópticos lineares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A matriz dos coeficientes eletro-ópticos do LiNbO3 é dada por [6]: 

 

 

 

 

∆P
1

=2
Q

2

 

∆P
1

=2
Q

1

 

∆P
1

=2
Q

4

 

∆P
1

=2
Q

6

 

∆P
1

=2
Q

5

 

∆P
1

=2
Q

3

 

= 

M11  M12  

M21 

M32 

M41 

M31 

M23 

M51 

M22 

M61 

M42 

M52 

M62 

M13  

M43 

M63 

M33 

M53 

.1 

.2 

.3 

(1.16) 

−M22 

0 

0 

M13  

0 

0 

0 

0 

M51 

−M22 

M22 

M51 

M13  

M33 

0 

0 

0 

0 

(1.17) 
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Para o caso o qual o campo elétrico é paralelo a direção $, utilizando a equação 

1.16 e a matriz do LiNbO3,  a equação do elipsóide é dada por: 

                     G
1

=1
2 + M13 .3H 6

2 + G
1

=2
2 + M13.3H 7

2 + G
1

=3
2 + M33 .3H $

2 = 1                    (1.18) 

e sendo a direção de propagação da luz no material, perpendicular à orientação do 

campo elétrico temos [7],  

                                                       
1

=3
2 (.)

=
1

=3
2 (0)

+ M33 .3                                                     (1.19) 

mas M33  é pequeno (≅ 30,8x10−12 m/V) [6], permitindo que na equação 1.19, possa 

ser usada uma aproximação da forma (1 + ∆)−1/2 ≈ 1 −
1

2
∆ , sendo ∆ pequeno. 

Então, a equação 1.19 se torna 

                                                =3(.) ≈ =3(0) −
1

2
=3

3M33 .3 .                                              (1.20) 

              Na figura 1.4, temos o esquema básico de um modulador de fase, obedecendo 

todas as condições impostas, onde T é o comprimento dos eletrodos, que aplicam a 

voltagem  U no meio eletro-óptico e V é a largura da guia de onda, que está localizada 

no material eletro-óptico LiNbO3. A mudança de fase é dada por: 

                                                      W =
2X=3 (.)T

%0

                                                         (1.21) 

onde %0 é o comprimento de onda do feixe de luz no espaço livre. Substituindo a 

equação 1.20 na equação 1.21 e suprimindo o índice 3 do índice de refração e do 

campo elétrico, temos: 

                    W =
2XT

%0

G= −
M33=

3 .

2
H =

2X=T

%0

−
M33 =

3UTX

%0V
= W0 −

XU

UX
                        (1.22) 

onde W0  é a fase inicial do feixe de luz e  

                                                         UX =
%0 V

M33 =
3T

                                                         (1.23) 
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Figura 1.4 Modulador de fase usando efeito eletro-óptico [7]. 

 

Pela equação 1.22, vemos que UX  é a voltagem necessária para mudar a fase do 

feixe de luz por um fator de X. O UX  é conhecido como voltagem de meia onda e 

depende de como o campo elétrico está sendo aplicado no meio eletro-óptico e das 

características do meio.   

O modulador de intensidade simples pode ser obtido colocando-se um 

modulador de fase em um dos braços de um interferômetro do tipo Mach-Zehnder. 

Um feixe de luz de intensidade Y incide no interferômetro e então é dividido em dois 

feixes de luz de iguais intensidades. Estes feixes de luz sofrem uma mudança de fase, 

devido aos caminhos ópticos dos braços 1 e 2 do interferômetro. O feixe que passa 

pelo braço 1, sofre uma mudança de fase, devido também ao modulador de fase em 

um dos braços do modulador. Então, os feixes são combinados e obtemos na saída do 

interferômetro, um sinal de intensidade YN . Na figura 1.5 temos um esquema do 

modulador de intensidade. Em um interferômetro de Mach-Zehnder, Y está 

relacionada com  YN   pela seguinte equação [8]: 

                                           
YN

Y
= Z(U) = cos2  G

∅

2
H                                                  (1.24) 

que é a chamada transmitância, onde ∅ = ∅1 − ∅2 é a diferença entre as mudanças de 

fase experimentada pela luz ao passar pelo interferômetro. 

 

Luz incidente  Luz modulada  

U Eletrodos 

0 

Guia de onda 

V 

T 

63 

62 



13 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

 

           

Figura 1.5 Interferômetro de Mach-Zehnder com um modulador de fase localizado em um dos seus 

braços [7]. 

 

Usando a equação 1.22, sabemos que a mudança de fase no braço 1 é dada por  

                                                          ∅1 = ∅10 −
XU

UX
                                                             (1.25) 

sendo  ∅10 devido ao caminho óptico no braço 1. Então, 

                    ∅ = ∅1 − ∅2 = ∅10 −∅2 −
XU

UX
= ∅0 −

XU

UX
                                       (1.26)  

onde   ∅0 = ∅10 − ∅2 é uma constante. 

 Substituindo a equação 1.26 na equação 1.24, temos 

                                            Z(U) = cos2 G
∅0

2
−

XU

2UX
H                                                (1.27) 

Na figura 1.6, temos a transmitância em função da voltagem aplicada, ou 

voltagem de modulação, para um valor de ∅0 arbitrário. Nesta mesma figura, vemos 

como acontece o processo de modulação da intensidade do sinal óptico.  Observamos 

que  Z(U) = 0,5 está na parte mais linear do gráfico. Em um modulador, é importante 

que ele seja polarizado, ou tenha sua diferença de caminho óptico ajustada de modo 

que a modulação aconteça na parte mais linear do gráfico. Vemos, no gráfico, a 

voltagem que vai ser modulada na região linear do modulador e sua respectiva 

intensidade transmitida. Podemos observar, também, que a voltagem de modulação 

\] 

Modulador 

de Fase 

^_`Ça ? (\? =
\

?
) 

 

^_`Ça b (\b =
\

?
)

\ 
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precisa-se estar num certo intervalo de voltagem para que o processo de modulação 

não sofra influência da parte não-linear do gráfico, evitando assim, distorção no sinal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6 Transmitância da luz em função da voltagem de modulação aplicada .

 

 

1.3.2 - MODULAÇÃO EXTERNA E MODULAÇÃO DIRETA 

 A modulação em enlaces analógicos ópticos pode ser obtida por modulação 

direta ou por modulação externa. Na modulação direta, o sinal analógico é aplicado no 

próprio dispositivo transmissor, modulando a intensidade da saída óptica do laser 

diretamente. Na modulação externa, um laser opera com potência óptica constante e 

a modulação por intensidade acontece em um dispositivo de modulação que fica 

separado do laser, o qual também recebe o sinal analógico. Este dispositivo é chamado 

de modulador. O modulador mais usado em modulação externa é o modulador de 

Mach-Zehnder [9]. A figura 1.7 mostra o diagrama de blocos para a modulação direta 

(a) e modulação externa (b).  

 

 

Voltagem de Modulação 
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0,0 

Intensidade Transmitida 

Região Linear



15 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7 Diagrama de blocos do enlace com modulação direta (a) e modulação externa (b) . 

 

Comparando modulação direta e modulação externa, temos que a modulação 

externa possui maior largura de banda e baixa figura de ruído. Por outro lado, na 

modulação direta temos uma linearidade maior, maior estabilidade na operação do 

dispositivo, menor complexidade e geralmente menor custo de implantação [10]. 

 

1.3.3 - LASER COM REALIMENTAÇÃO DISTRIBUÍDA 

Nesta dissertação, foi abordado o enlace analógico óptico com modulação 

direta e deteção direta. Praticamente em todos enlaces com modulação direta, 

utilizam-se lasers de diodo com cavidades do tipo Fabry-Perot (FB) ou realimentação 

distribuída (distributed feedback, DFB). A escolha do laser está associada 

principalmente à largura de banda, à intensidade de ruído relativo (parâmetro tratado 

no capítulo 2) e ao comprimento de onda do sinal óptico.  

O tipo de cavidade ressonante mais simples é a FP, que utiliza dois espelhos nas 

extremidades da cavidade, a fim de refletir os fótons através do meio de ganho. Neste 

tipo de cavidade, fótons de qualquer freqüência podem escapar da cavidade, 

resultando em diversos modos de oscilação, como podemos observar na figura 1.8, 

onde temos a potência óptica em função do comprimento de onda.  

 

 

LASER DETETOR 

FIBRA 

RF ENTRADA RF SAÍDA 

MODULADOR RF ENTRADA DETETOR RF SAÍDA 

LASER CW 

FIBRA 

(a) 

(b) 
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Figura 1.8 Espectro de saída típico de um laser FP [9]. 

 

 

Com o intuito de aumentar a seletividade do comprimento de onda de saída do 

laser, uma grade óptica é colocada dentro da cavidade do laser, a qual se estende por 

todo o seu comprimento, como mostrada na figura 1.9. Há, então, várias reflexões da 

radiação na grade óptica, onde cada reflexão tem uma magnitude e fase associada. De 

uma forma ideal, um comprimento de onda, mas na prática o que há é um intervalo de 

comprimentos de onda. Este intervalo tem suas reflexões adicionadas em fase,  devido 

à disposição das cristas da grade, enquanto que os outros comprimentos de onda têm 

interferência destrutiva. Então, isto faz com que tenhamos, na saída do laser, um 

modo dominante com comprimento de onda associado à disposição da grade dentro 

da cavidade. Este tipo de laser tem o nome de laser com realimentação distribuída 

(DFB) [11].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9 Esquema básico de um laser DFB [9]. 
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A eficiência do laser  

                                                                    !" =
#�

#$
                                                       (1.28) 

é dada pela inclinação da curva da figura 1.10 na corrente de operação do laser. 

Por terem alta linearidade e baixa intensidade de ruído relativo (relative 

intensity noise, RIN) em relação a lasers do tipo FP, os lasers DFB vêm apresentando  

desempenho melhor em enlaces analógico ópticos [12]. 

  

 

 

Figura 1.10 Potência de saída do laser em relação à corrente aplicada. 

 

 

1.3.4 - LASER DFB INTEGRADO COM MODULADOR MACH-ZEHNDER 

No experimento, foi usada modulação direta com o uso de um dispositivo 

composto basicamente de um laser DFB e um modulador de Mach-Zehnder 

integrados.  Na figura 1.11, temos o esquema básico do laser DFB integrado com um 

modulador do tipo Mach-Zehnder. 

 

 

 

 

 

!" =
#�

#$
 



18 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

         

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11 Diagrama básico do dispositivo com um laser DFB integrado com um modulador  Mach-

Zehnder. 

 

Vemos que o sinal óptico que sai do laser DFB é injetado no guia de onda. O  

guia de onda forma um interferômetro de Mach-Zehnder, dividindo o sinal óptico em 

dois. Isto faz com que os sinais ópticos passem por caminhos diferentes, 

experimentando o efeito eletro-óptico ao passar pela região com uma voltagem 

aplicada pelos eletrodos, que são independentes um do outro. Por fim, os sinais são 

unidos na junção dos guias de onda. Este processo, como vimos, modula o sinal óptico 

de acordo com as voltagens aplicadas no material eletro-óptico utilizado e de acordo 

com o caminho óptico.   

 A maioria dos moduladores eletro-ópticos são baseados em efeitos eletro-

ópticos lineares, os quais são muito pequenos em semicondutores. Este fato faz com 

que estes moduladores necessitem de  um grande comprimento da região que sofrerá 

os efeitos eletro-ópticos ou de uma alta voltagem aplicada ao material eletro-óptico 

para mudar siginificativamente o índice de refração. Uma alternativa é a utilização de 

materiais que sofram efeitos eletro-ópticos quadráticos ou que apresentem absorção 

da luz. Este é o caso do modulador Mach-Zehnder utilizado no experimento.  

O modulador de Mach-Zehnder utilizado no experimento utilizava o fosfeto de 

índio (InP) como material eletro-óptico. O InP apresenta efeito eletro-óptico não 

linear, o qual, aliado à sua capacidade de absorção da luz,  leva a uma mudança 

significativa do índice de refração [13]. Para uma maior estabilidade do dispositivo, 

tanto o laser DFB quanto o modulador Mach-Zehnder são fabricados utilizando o 

Guia de onda 

Eletrodos 

Eletrodos 

Saída óptica 

Laser DFB 
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semicondutor fosfeto de índio, gálio e arsênio (InGaAsP), mas modulador e laser são 

fisicamente separados. 

 

1.3.5 - AMPLIFICADORES ÓPTICOS 

Processos de espalhamento e absorção na fibra óptica geram uma atenuação 

crescente dos sinais ópticos, quando estes se propagam pela fibra. Esta atenuação 

pode se tornar tão grande que começa a afetar a qualidade do sinal, fazendo com que 

o detetor não o interprete apropriadamente. Para compensar estas perdas por 

atenuação, costuma-se amplificar o sinal óptico. 

Esta amplificação costumava ser feita convertendo o sinal  óptico para 

eletrônico, amplificando então o sinal eletrônico e reconvertendo o sinal eletrônico 

amplificado para sinal óptico, sendo este último injetado na fibra. Mas, com o 

surgimento de amplificadores ópticos, todo este processo poderia ser feito no domínio 

óptico, sem a necessidade de conversões. Então, amplificadores ópticos se tornaram 

indispensáveis na implantação de redes de comunicações ópticas. 

A maioria dos amplificadores ópticos amplifica a luz através do processo de 

emissão estimulada, o mesmo processo que é usado pela maioria dos lasers. A 

diferença é que o amplificador não utiliza realimentação. O ganho do amplificador 

óptico é dado pela razão entre a potência óptica na saída com a potência óptica na 

entrada do amplificador, que em dB é dado por [14]: 

                                             % = 10 log10 &
�!'(

�)*+
, -                                         (1.29) 

A figura de ruído é a medida do nível de degradação do sinal ao passar por um 

dispositivo. Nos amplificadores ópticos, a geração principal do ruído está associada à 

inversão de população. Alguns elétrons situados no nível excitado podem decair 

espontaneamente, gerando fótons com características diferentes em relação as 

características dos fótons do sinal. Estes fótons são amplificados junto com o sinal , 

produzindo um nível de ruído. Este ruído é conhecido como emissão espontânea 
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amplificada (Amplified Spontaneous Emission, ASE), a qual pode degradar o sinal de 

saída. 

 

1.3.5.1 - AMPLIFICADOR ÓPTICO DE SEMICONDUTOR 

 O amplificador óptico de semicondutor (Semiconductor Optical Amplifier, SOA) 

usa o mesmo princípio dos lasers de semicondutor. Mas o SOA é operado abaixo da 

corrente de limiar. Na figura 1.12, temos a representação básica de um SOA. O InP é 

usado como substrato e a região ativa é composta pelo material semicondutor 

InGaAsP. O esquema é analogo ao de um laser semicondutor. A diferença é que, no 

laser, o sinal óptico atravessa a cavidade óptica várias vezes, enquanto que, no SOA, o 

sinal passa uma vez só pelo dispositivo, eliminando assim o processo de realimentação. 

Durante sua passagem pelo dispositivo, o sinal óptico ganha energia, sendo então 

amplificado. Para o processo de inversão de população, uma corrente elétrica externa 

é aplicada no dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.12 - Diagrama básico de um amplificador óptico de  semicondutor. 

 A figura de ruído tipica dos SOAs fica entre 7 e 11 dB [15]. 
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1.3.5.2 - AMPLIFICADOR ÓPTICO A FIBRA DOPADA COM ÉRBIO 

 O amplificador óptico a fibra dopada com érbio (Erbium Doped Fiber Amplifier, 

EDFA) é o amplificador óptico mais usado, principalmente por seu espectro de 

amplificação coincidir com o mínimo de atenuação das fibras ópticas padrão, à base de 

sílica, cerca de 1550 nm. O meio ativo deste amplificador é uma fibra óptica dopada 

com um elemento do tipo terra-rara, no caso os íons de érbio ./3+
 [14]. 

 Diferentemente do SOA, que usa uma corrente elétrica como bombeio, o EDFA 

usa um bombeio óptico. Este tipo de bombeio usa um processo de três níveis. O 

elétron é elevado ao nível mais alto, depois libera energia e decai para o nível de 

energia desejado. Neste nível, ocorre a emissão estimulada devido à incidência dos 

fótons do sinal óptico, produzindo, então, novos fótons com mesmo comprimento de 

onda que os fótons do sinal.  

 Na figura 1.13, temos a estrutura dos níveis de energia dos íons ./3+
. Os dois 

principais níveis para telecomunicações do  ./3+
 são o nível metaestável $13 2⁄

4
 e o 

nível devido ao bombeio $11 2⁄
4

. Entende-se por metaestável quando os tempos de 

vida das transições deste estado para o estado fundamental são bem maiores que os  

tempos de vida dos estados que levam a estes estados. 

 Um laser de bombeio com comprimento de onda de 980 nm pode ser usado 

para excitar íons do estado fundamental para o estado excitado  $11 2⁄
4

. Estes íons 

decaem muito mais rápido para o estado $13 2⁄
4

 , em relação ao decaimento de $13 2⁄
4

 

para $15 2⁄
4

 ,liberando o excesso de energia em forma de fônons. 

 

 

 

 

Figura 1.13 Estrutura dos níveis de energia do ./3 +
. 

  

$11 2⁄
4

 

$13 2⁄
4

 

$15 2⁄
4

 

SINAL AMPLIFICADO 

1530nm -1570nm 

980nm 1480nm 
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Outro bombeio pode ser feito a 1480 *1, onde a energia destes fótons são  

muito parecidas com as energias dos fótons do sinal. Este bombeio então excita íons 

para o topo do estado metaestável. Há, então, um relaxamento dos íons para o nível 

inferior desta banda. Alguns destes íons podem decair para o estado fundamental sem 

a necessidade do estímulo do sinal óptico, gerando então ruído no amplificador.  

 Quando temos a inversão de população, o sinal óptico provoca a emissão 

estimulada de fótons com mesmo vetor de onda. Estes fótons gerados vão então 

estimular novos decaimentos ao longo da fibra dopada, amplificando assim o sinal 

óptico [16]. 

 Na figura 1.14, temos a representação de um típico espectro de um sinal de 

saída do EDFA, onde podemos observar a ASE gerada.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.14 Representação do espectro do sinal de saída do EDFA. 

 

A figura de ruído tipica dos EDFAs fica em torno de 5,5 #2 [17]. 

 

1.3.6 - FOTODIODO 

 O fotodiodo é um diodo de junção p-n construído de forma especial, de modo a 

possibilitar a utilização da luz como fator determinante no controle da corrente 

elétrica [4]. É um dispositivo semicondutor, cuja região de operação é limitada pela 

ASE 

Potência de saída (dBm) 

Comprimento de onda(nm)  

1480 1500 1520 1540 1560 

SINAL DE BOMBEIO 
SINAL 

-40 

-30 

-20 

-10 
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região de polarização reversa e caracteriza-se por ser sensível à luz. Como o sinal que 

sai da fibra óptica é muito fraco e distorcido, é necessário que o fotodetetor apresente 

um elevado desempenho. Assim, deve possuir uma elevada velocidade de resposta e 

sensibilidade no comprimento de onda de emissão. 

A responsividade /#, é um importante parâmetro de fotodetetores. Ela é o fator 

que nos informa a relação entre saída elétrica do detetor com a entrada de sinal 

óptico. A responsividade é dada então em Ampére/Watt (A/W). 

O fotodiodo utilizado no experimento foi do tipo Schottky. Este fotodiodo é 

formado por uma camada de semicondutor não-dopada e uma camada de metal 

depositada no topo do fotodiodo, formando uma barreira chamada de Schottky. Na 

figura 1.15, temos a estrutura básica do fotodiodo.  

 

Figura 1.15 Estrutura básica de um fotodetetor do tipo Schottky.  

 

Um forte campo elétrico é gerado perto da interface metal-semicondutor, se 

comparado com o campo elétrico gerado em outros tipos de junção, por exemplo, em 

semicondutor-semicondutor. Falta de elétrons (positivo/P) e excesso de elétrons

(negativo/N), gerados devido à incidência dos fótons, são coletados no metal e no 

corpo do material semicondutor respectivamente. Aumentando a polarização reversa 

no diodo, tanto o campo elétrico quanto a região de depleção (região onde não há 

movimentação de elétrons) dentro da camada não-dopada podem ser aumentados, e 

consequentemente a responsividade também aumenta. A velocidade de resposta do 

fotodiodo é tipicamente dominada pela movimentação de elétrons através da região 

não-dopada. 
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CAPÍTULO 2 - FIGURAS DE MÉRITO 

 

Da mesma forma que o enlace analógico óptico tem o mesmo objetivo das 

convencionais redes de distribuição, que é transmitir a informação, o enlace analógico 

óptico tem seu desempenho avaliado em relação aos mesmos critérios os quais as 

convencionais redes de distribuição são avaliadas. Estes critérios são as figuras de 

mérito do enlace. As figuras de mérito mais importantes são o ganho, a figura de ruído 

e a faixa dinâmica livre de espúrios (spurious free dynamic range, SFDR). 

 

2.1 - GANHO 

De uma maneira geral, o ganho é definido como a razão entre as potências do 

sinal analógico de saída (3!'( ) e entrada (3)*+ ) no enlace analógico óptico.  

                                                                    4 =
3!'(

3)*+
                                                                 (2.1) 

expresso na escala dB, o ganho fica 

                                                                % = 10 log10 4 .                                                       (2.2)  

 O ganho teórico de um enlace analógico óptico com modulação direta pode ser 

obtido através da análise dos circuitos que representam o enlace. Para a 

representação do processo de modulação, utlizamos o circuito da figura 2.1.   

 

 

 

 

Figura 2.1 Circuito representando o processo de modulação em um enlace analógico óptico com 

modulação direta. 

 

56 57 

58 

3  

9: 
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Da figura 2.1, podemos observar a fonte do sinal analógico, ou fonte de 

modulação, gerando um sinal de voltagem  96  e com uma resistência 56 . 96   é então 

entregue ao laser no intuito de variar a saída óptica do laser, representada por sua 

potência óptica 3 . Em dispositivos que trabalham com sinais analógicos, é preciso 

manter um casamento de impedância entre eles. Isto é feito fazendo-se com que os 

dipositivos tenham a mesma resistência. No circuito da figura 2.1, por exemplo, a 

resistência de casamento de fase 57 , foi incluída no circuito, a fim de manter a 

resistência do laser e a  resistência da fonte de modulação iguais, 56 = 58 + 57. 

 Da análise do ciruito da figura 2.1, temos que 

                                                        (" =
9:

56+57+58
                                                                 (2.3)  

e que a potência do sinal analógico é dada por [10] 

                                                                            3: =
9:

2

456
 .                                                                  (2.4) 

Da seção 1.3.3, temos que 

                                                           3 = !" (" .                                                             (2.5) 

Elevando as equações 2.3 e 2.5 ao quadrado, igualando-as e usando o fato de 

que 56 = 58 + 57 , temos 

                                                         3 
2 =

!"
296

2

456
2                                                              (2.6) 

Substituindo 9:
2
 da equação 2.4 na equação 2.6, obtemos uma relação entre a 

potência do sinal de modulação e a potência óptica de saída do laser 

                                                                  
 3 

2

3:
=

!"
2

58 +5;<=7>

 .                                                   (2.7) 

 Para representar o processo de fotodeteção, utilizamos o circuito da figura 2.2.   
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Figura 2.2 Circuito representando o processo de fotodeteção.  

 

Da figura 2.2, podemos observar a potência óptica  3 #   chegando no fotodetor, 

o qual gera uma corrente de deteção (#, que é entregue ao dispositivo receptor do 

sinal analógico de saída do enalce, representado pela resistência de saida 5?. 

Do circuito, temos que a potência de sinal analógico é dada por 

                                                                        3! = (#
25?.                                                              (2.8) 

 Da seção 1.3.6, temos que  

                                                                       (# = /#3 #                                                          (2.9) 

elevando esta equação ao quadrado e substituindo (#
2
  na equação 2.8, obtemos uma 

expressão que relaciona a potência analógica de saída com a potência óptica que 

chega ao fotodetetor: 

                                                                        
3!

3 #
2 = /#

25?.                                                     (2.10) 

 O ganho no enlace pode ser escrito em termos de  3:  e  3! : 

                                                                  4 =
3!'(

3)*+
=

3!

3:
 .                                                     (2.11) 

Introduzindo uma função de transferência = que representa as perdas por 

transmissão do sinal óptico, temos que [9] 

                                                            3 # = =3                                                      (2.12) 

5? 

3 #  

(# = /#3 # 



27 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

elevando esta equação ao quadrado e introduzindo-a na equação 2.11, obtemos um 

ganho que está relacionado com a eficiência do processo de modulação e com a 

eficiência do processo de fotodeteção, através de expressões que já fora deduzidas: 

                                                                     4 = @
3 

2

3:
A =2 B

3!

3 #
2C                                          (2.13) 

para o caso sem perdas na transmissão, = = 1, temos o ganho intrínseco do enlace 

                                                                  4( = @
3 

2

3:
AB

3!

3 #
2C .                                                (2.14) 

 Substituindo as equações 2.7 e 2.10 na equação 2.14, obtemos  

                                                                 4( = B
!"

2

58 +57
C (/#

25?)                                           (2.15) 

mas a representação esquemática do enlace, dada pela figura 2.3, mostra que por 

casamento de fase 5? = 58 + 57 , então o ganho intrínseco do enlace analógico óptico 

é dado por 

                                                                          4( = !"
2/#

2
                                                     (2.16) 

onde podemos observar, que o ganho teórico não depende da potência analógica ou 

óptica empregada ao enlace, mas somente da eficiência do laser e da responsividade 

do fotodetetor. 

 

 

 

 

Figura 2.3  Esquema do circuito representando o enlace analógico óptico. 

 

Em escala logarítmica, o ganho é dado por 

                                                            % = 10 log10 !"
2/#

2
 .                                                   (2.17) 

5? 57 

58 
5? 9? 

3  3 #  
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 Para o caso de um laser DFB, cuja responsividade gira em torno de 0,7 </F no 

comprimento de onda de 1550 nm, e para um fotodetetor do tipo Schottky, que tem 

responsividade de cerca de 0,4 W/A, temos um ganho teórico de % ≈ −11,0 #2. 

 

2.2 - FIGURA DE RUÍDO 

A figura de ruído é a medida da quantidade de ruído que um enlace insere em 

um sinal. Nos casos em que a potência do sinal fundamental é baixa, o ruído do 

sistema pode afetar este sinal fundamental, sendo então importante minimizar a 

figura de ruído em um sistema. Esta minimização é muito importante, por exemplo, 

em sensoriamento remoto e em recepção de antena remota [18]. 

Sendo ?)*+  e  ?!'( , respectivamente, os sinais de entrada e saída e 5)*+  e 5!'(  

os ruídos de entrada e saída do enlace, temos que a relação sinal ruído na entrada e na 

saída de um enlace são dadas, respectivamente, por ?5)*+ =
?)*+

5)*+
 e ?5!'( =

?!'(

5!'(
. 

Todos estes parâmetros, ?)*+  , ?!'(  , 5)*+  e 5!'(  são dados em dBm.   

O 5)*+  é dado por [19] 

                                                   5)*+ = I= ∆:                                                        (2.18) 

onde: 

 I = 1,38 × 10−23 K L⁄  é a constante  de Boltzmann  

= = 290 L que é a temperatura ambiente   

∆: = 1 >M é a largura de banda.  

Substituindo os valores obtemos 5)*+ ≅ 4,00 × 10−21F, em dBm temos, 

5)*+ = −174 #21 . 

Então, temos que a figura de ruído, dada em dB, é 

                              O6 = 10 log10 B
 ?5!'(

 ?5)*+
C = 10 log10 B

5!'(

5)*+ %
C                          (2.19) 
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onde % =
?!'(

?)*+
= %'*ℎ  #  )*"'Q). 

Sendo 5!'( = 5)*+ % + 5'# , então 

                                              O6 = 10 log10 B1 +
5'#

5)*+ %
C                                      (2.20) 

,onde 5'#  é o ruído adicional devido aos componentes do enlace. 

O 5'#  é composto pela contribuição dos três tipos de ruído mais comuns: 

• Ruído Térmico 

• Ruído de Disparo 

• Ruído de Intensidade Relativa (RIN) 

O ruído é uma quantidade que não é determinística, ou seja, não pode ser 

determinada por uma função do tempo conhecida. O ruído é então descrito por suas 

características estatísticas, sendo, o valor médio quadrático associado ao ruído, a 

grandeza mais usada em aplicações elétricas e ópticas [9]. 

O ruído térmico aparece devido à agitação aletória dos elétrons nos 

condutores, por exemplo, corrente elétrica passando por um resistor. Devido as 

características estatísticas do ruído térmico, podemos analisar o circuito que 

representa a fonte de ruído térmico, substituindo os resistores, por fontes de corrente 

de ruído térmico em paralelo com resistores sem ruído, como mostrado na figura 2.4, 

onde [20] 

                                                                 〈(+
2〉 = 4I=∆:/5!)1  /T í# .                                  (2.21) 

  

 

 

 

Figura 2.4 Circuito representando uma fonte de corrente de ruído térmico em paralelo com res istor sem 

ruído. 

 

〈(+
2〉 

5!)1  /T í#  
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Do trabalho de Nyquist [20], temos que a potência de ruído térmico é dada por  

                                                     3/ ,+)/ = I=∆:                                                      (2.22) 

 que como já foi visto é igual à  3/ ,+)/ = −174 #21. 

 O ruído de disparo surge do processo de fotodeteção. Ele está associado ao 

valor médio da corrente elétrica (〈�$V〉
�) gerada através de uma série de eventos 

aleatórios, no caso, fotocorrente em um detector. O ruído gerado está diretamente 

associado à quantidade de luz incidente no fotodetector, aumentando linearmente 

com o aumento de  〈�$V〉
�. Esta é uma das desvantagens de usar uma potência de laser 

alta. 

 Da mesma forma que foi feita para o ruído térmico, o ruído de disparo pode ser 

representado por uma fonte de corrente. Esta fonte de corrente está em paralelo com 

o resistor do fotodetetor 5V . Sua corrente quadrática média é dada por [21] 

                                                                 〈(!*
2 〉 = 2W〈(#〉∆:                                                  (2.23) 

A potência do ruído de disparo dada por [22] 

                                                     3/ ,#(! = 2W〈�$V〉
�5V                                                (2.24) 

onde W = 1,602X10−197 é a carga elétrica do elétron e  5V  é a resistência equivalente 

do detector. Por exemplo, para uma resistência  5V = 50Y, que é a resistência padrão 

para os componentes do sistema, com 〈�$V〉
� = 1 1<, temos  3/ ,#(! = −168 #21.  

O RIN aparece como resultado das flutuações da potência óptica do laser, 

devido primeiramente às emissões espontâneas de luz, que dependem dos parâmetros 

estruturais do laser. Também podem influir no RIN, fatores relacionados às condições 

de operação, como vibrações da estrutura mecânica do dispositivo, variações de 

temperatura e reflexões no laser. 

O RIN pode ser definido pela equação abaixo [10] 

                                     5$O = 10 log10 Z
〈[3 "

2  〉∆:

〈�"
2〉

\                                                 (2.25) 
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onde 〈[3"  
2〉 é o valor médio quadrático das flutuações de intensidade da densidade 

espectral, ∆: é a largura de banda do intervalo de freqüência de interesse e 〈�"
2〉 é o 

valor médio quadrático da potência de saída do laser. 

O laser usado no experimento tem um RIN informado de fábrica de [23] 

                                            5$O = −140 #2.                                                         (2.26) 

 Observando os valores dos três tipos de ruídos considerados, vemos que o 5$O 

tem uma contribuição maior no ruído do sistema, que é caso mais usual em enlaces 

que utilizam modulação direta [12]. Neste caso, utilizamos um modelo que descreve a 

figura de ruído de um sistema com o RIN sendo a fonte de ruído predominante no 

enlace. Na figura 2.5, temos um circuito representando um enlace para o caso o qual o 

RIN é dominante. 

 

   

  

             

Figura 2.5 Representação do circuito para modulação direta com o RIN sendo o fator de ruído 

dominante. 

 

Para o ruído adicional 5'# , consideramos apenas o RIN e o ruído térmico, como 

fontes de ruído. Sendo que a contribuição do ruído térmico é dada por 4(I= e a 

contribuição do RIN é dada por 〈(/(*
2 〉5?. Os fatores de ruído, são estatisticamente 

independentes entre si, então 

                                                             5'# = 4(I= + 〈(/(*
2 〉5?                                            (2.27) 

 Substituindo a equação 2.27 na equação 2.20, obtemos uma expressão para a 

figura de ruído em termos do ganho, da corrente média quadrática do RIN e dos 

fatores térmicos, 

9! 〈(+" '#
2〉 5? 

〈(+#
2〉 〈(/(*

2〉 

58 

58 

〈9+"
2〉 

3 #  

3  

5V 
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                           O6 = 10" 4B1 +
4( I=+〈(/(*

2 〉5?

4( I=
C = 10" 4@2 +

〈(/(*
2 〉5?

!"
2 /#

2 I=
A                    (2.28) 

onde  〈(/(*
2 〉  é obtida da equação 2.25 

                                                                 〈(/(*
2 〉 =

〈(# 〉
2

2
10

5$O

10 ∆: .                                        (2.29) 

 Pode-se calcular por exemplo as figuras de ruído teóricas  para potências 

ópticas de 3 mW e 6 mW: 

                                          O631F = 30 #2        O661F = 36 #2                                  (2.30) 

 

2.3 - SFDR  

 A presença de elementos não-lineares no enlace causam distorções no sinal 

analógico aplicado a ele. Na saída do enlace, vemos então não só a presença do sinal 

analógico fundamental, mas também o aparecimento de sinais harmonicamente 

relacionados ao sinal fundamental. Estes sinais harmônicos  são chamados de 

distorções. 

 Pelo fato de haver sinais em diferentes freqüências na saída do enlace, fazemos 

uso de uma função de transferência que representa as distorções: 

                                                     ?!'( (X) = >(X)?)*+ (X)                                                  (2.31) 

Para pequenos sinais, aproxima-se a função de transferência de uma série de Taylor:  

                         >(X) = ∑
(X−')I

I!

∞
I=0 B

#I>

#XI
C
X='

= 1 + ∑ (X − ')IℎI
∞
I=1                        (2.32) 

onde,  ℎI = B
#I>

#XI
C
�= 

e   é o ponto de polarização [10]. 

 Definindo !"(#) = !$ + !% sin(&#) como a  voltagem de modulação, onde !$  

é a voltagem de polarização e !% sin(&#) é a voltagem de modulação que representa 

o sinal analógico. Então, substituindo !" (#) na equação 2.32 e considerando 

harmônicos até a terceira ordem: 

 '[!"(#)] ≈ 1 + ℎ1!% sin(&#) + ℎ2[!% sin(&#)]2 + ℎ3[!% sin(&#)]3
       (2.33) 
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Mas  sin(&#)2 =
1−cos (2&# )

2
  e  sin(&#)3 =

3 sin (&# )−sin (3&# )

4
. Então, a equação 2.33 

fica: 

 '[!"(#)] = 1 + ℎ1!% sin(&#) +
ℎ2 !%

2

2
[1 − cos(2&#)] +

ℎ3!%
3

4
[3 sin(&#) −

sin(3&#)]                                                                                                                               (2.34) 

Um outro parâmetro útil na análise de distorções no enlace é o índice de 

modulação (%), definido como a razão entre a vol tagem de modulação e a voltagem 

máxima de modulação [9]:  

% ≡
./0 1  23  %4251 çã4 (6)

%á�/%4 ./0 1 23 %4251 çã4 (6)
(2.35)

A fim de normalizar a equação 2.13 para a modulação máxima do modulador (% = 1), 

fazemos !% =
%

ℎ1

. Substituindo este valor em 2.34 e agrupando os elementos de 

mesma freqüência, observa-se os coeficientes da série para o sinal fundamental (&), o 

harmônico de segunda ordem (2&), o harmônico de terceira ordem (3&) e para o 

sinal de polarização(sem dependência com o tempo), mostrados na tabela 2.1. 

 FREQÜÊNCIA COEFICIENTE 

0 
1 +

ℎ2

2
7
%

ℎ1

8
2

 

& 
% +

3ℎ3

4
7
%

ℎ1

8
3

2& 
−
ℎ2

2
7
%

ℎ1

8
2

 

3& 
−
ℎ3

4
7
%

ℎ1

8
3

 

 

Tabela 2.1 Coeficientes da série de Taylor das distorções harmônicas de segunda e terceira ordens. 

  

Os valores obtidos são para apenas um sinal de RF no sistema. Para um estudo 

mais completo das distorções, é comum usarmos a técnica de dois tons. Aplicando dois 

sinais analógicos 9:1  3 9:2  de freqüências &1 3 &2, com mesma amplitude. Temos 
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então que !"(#) = !$ + !% [sin(&1#) + sin(&2#)], substituindo na equação 2.32 e 

lembrando que !% =
%

ℎ1

: 

 '[!"(#)] = 1 + %[sin(&1#) + sin(&2#)] +
ℎ2%

2

ℎ1
2 ;

1−cos (2&1#)

2
+

1−cos (2&2#)

2
+

cos(&2 − &1) + cos(&2 +&1)< +
ℎ3%

3

ℎ1
3 =

9 sin (&1)+sin (&2)

4
−

sin (3&1)+sin (3&2)

4
−

3

4
[sin(2&2 +&1) + sin(&2 + 2&1) − sin(2&2 − &1) − sin(&2 − 2&1)]>              (2.36) 

 Com a aplicação dos sinais 9:1  3 9:2  no enlace, além da obtenção dos 

harmônicos, há também o aparecimento das intermodulações. As intermodulações são 

sinais adicionais, com freqüências diferentes das freqüências dos harmônicos. Tem-se, 

então, que para os sinais fundamentais (&1,&2), intermodulações de segunda ordem 

(&1 ± &2) e intermodulações de terceira ordem (2&1 ±&2 ,&1 ± 2&2), obtemos os  

coeficientes listados na tabela 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2.2 Coeficientes da série de Taylor das intermodulações . 

 

As distorções de segunda ordem incluem ambos sinais harmônicos e 

intermodulações que têm origem no termo quadrático da equação 2.32. 

Analogamente, as distorções de terceira ordem incluem os harmônicos e 

intermodulações originários do termo cúbico de 2.32.  Com isso, considerando que o 

termo %3
 é muito menor que %, então o sinal fundamental é proporcional a %, 

             FREQÜÊNCIA COEFICIENTE 

0 
1 +

ℎ2

2
7
%

ℎ1

8
2

 

&1,&2  
% +

9ℎ3

4
7
%

ℎ1

8
3

 

&1 ± &2  
ℎ2 7

%

ℎ1

8
2

 

2&1 ±&2 ,&1 ± 2&2 
±

3ℎ3

4
7
%

ℎ1

8
3
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enquanto que as distorções de segunda e terceira ordens são proporcionais a %2
 e 

%3
, respectivamente [24].  

À medida em que a voltagem de modulação aumenta, ou seja, o  % aumenta, 

esta voltagem de modulação atinge a região de modulação não-linear do modulador. 

As distorções então aumentam mais rapidamente do que o sinal fundamental. Este 

aumento pode ser tal que as distorções possam ultrapassar o nível de ruído do 

sistema, começando a distorcer os sinais fundamentais.  

Na figura 2.6, temos a disposição dos sinais fundamentais e das distorções  em 

um intervalo do espectro de freqüências. As distorções de segunda ordem aparecem 

em freqüências relativamente distantes dos sinais fundamentais. Para sistemas com 

largura de banda estreita, inferiores a uma oitava, as distorções de segunda ordem 

podem ser desprezadas. Uma oitava é o intervalo de freqüência igual ao intervalo de 

freqüência de separação entre os sinais fundamentais  [25]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Esquema do espectro de freqüências dos sinais fundamentais  e suas distorções  na saída do 

enlace [9]. 
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As distorções de terceira ordem também possuem fatores fora da largura de 

banda inferior a uma oitava. Mas existem dois sinais, produtos da intermodulação de 

terceira ordem, que estão separados das freqüências fundamentais pela mesma 

quantidade de separação entre os sinais fundamentais. Estes sinais estão localizados 

nas freqüências de 2:1 −:2  e 2:2 − :1 . Estes dois sinais estão presentes mesmo em 

sistemas de largura de faixa estreita. Então, estes dois sinais  2:1 −:2  e  2:2 − :1  são 

parâmetros importantes na medida da qualidade do sinal. 

 O aumento da potência dos sinais de entrada consequentemente aumenta a 

potência dos sinais devido às distorções. Mas as potências das distorções  aumentam 

de acordo com suas respectivas ordens, como foi visto antes. Então, a partir de um 

certo valor de potência de entrada a intermodulação de terceira ordem (IMD3) pode 

ultrapassar o nível de ruído e afetar a qualidade dos sinais fundamentais. Como fator 

de qualidade do sinal, usa-se o SFDR. Então, o SFDR é o intervalo de potência o qual o 

sinal fundamental permanece acima do nível de ruído, enquanto que as IMD3 

permaneçam abaixo do nível de ruído.  

  

2.3.1 - UM POUCO MAIS SOBRE DISTORÇÕES 

As distorções em lasers DFB no comprimento de onda de 1550 nm baseados 

no fosfeto de índio (InP) foram primeiramente apresentados por T. E. Darcie e R. S. 

Tucker [26]. Este trabalho mostra como o segundo harmônico, o terceiro harmônico e 

a intermodulação se comportam com o aumento da freqüência de modulação. No 

artigo, encontramos que as magnitudes dos parâmetros de distorção variam conforme 

as seguintes equações: 

sendo, 
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onde 2HD é o harmônico de 2ª ordem, 3HD o harmônico de 3ª ordem, IMD a 

intermodulação, C a intensidade da portadora óptica e o ganho médio  em função da 

freqüência é dado por 

                             g(A)−1 = JKD
A1

AB
E

2

− 1L
2

+ D
2GM A1

C0

E
2

N

−
1

2

.                                  (2.40) 

Sendo  C0 o ganho para baixas freqüências,  M  o fator de compressão do ganho devido 

à densidade de fótons e  HI   o tempo de vida do fóton. 

Pelas equações, vemos que o índice de modulação (%) e a freqüência de 

ressonância (AB ), são parâmetros-chave, onde a AB  depende da corrente de polarização 

normalizada aplicada no dispositivo [27]. Na figura 2.7, temos o gráfico 

correspondente das equações 2.37 - 2.39, em função da freqüência de modulação para 

AB = 5,3 O'P, onde a unidade dBc no eixo das distorções, se refere a diferença de 

potência entre o sinal fundamental e a respectiva distorção. 

 

Figura 2.7 Distorções como função da freqüência para  AB = 5,3 O'P  [26]. 
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Do gráfico, podemos observar que, de uma maneira geral, todos os parâmetros 

de distorção estão aumentando com o aumento da freqüência até a freqüência que 

corresponde à metade da freqüência de ressonância (AB 2⁄ ). Em AB 2⁄ , observamos um 

pico dos parâmetros de distorção. Acima de AB 2⁄ , os harmônicos de segunda e terceira 

ordens tendem a diminuir, ao contrário da intermodulação que cresce com o aumento 

da freqüência, tendo seu máximo próximo à AB . Este é outro fato a respeito da 

intermodulação que faz com que ela seja importante parâmetro de qualidade do 

enlace. 
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CAPÍTULO 3 - EXPERIMENTOS E RESULTADOS 

3.1 - COMPONENTES DO ENLACE 

Os componentes principais do experimento são: dois geradores de sinais 

analógicos, amplificadores de RF, um laser DFB com Mach-Zehnder integrado, um 

amplificador EDFA, um amplificador SOA, fibra óptica, um fotodetetor e um analizador 

de espectro.  

Equipamentos do enlace que trabalham com o sinal analógico, precisam 

obedecer a condição de casamento de impedância de enlaces analógicos. Para isso, 

estes equipamentos são terminados com resistência de 50 Ω. 

• AMPLIFICADORES RF 

Utilizaram-se dois amplificadores de RF fabricados pela Mini-Circuits para 

amplificar o sinal de 1,0 GHz . E mais dois amplificadores de RF da Mini-Circuits para 

amplificar os sinais de 1,5 GHz e 2,0 GHz. As características dos amplificadores estão 

apresentadas na tabela abaixo: 

 

Tabela 3.1 Características dos amplificadores de RF usados no experimento.  

 

• LASER DFB INTEGRADO COM MODULADOR MACH-ZEHNDER InP 

O dispositivo transmissor utilizado é fabricado pela New Focus. Controladores de 

temperatura e do laser, fabricados pela Thorlabs, foram usados para estabilizar a 

temperatura do dispositivo e para a injeção de corrente no laser. As tensões de 

polarização do modulador e de controle do Atenuador Óptico Variável (Variable optical 

Attenuator, VOA), foram fornecidas por uma fonte externa.  

 Amplificador 1 Amplificador 2 Unidades 

Faixa de freqüência 650 - 1200 1400 - 2300 MHz 

Figura de ruído 2,0 2,5 dB 

Ganho 20,0 18,0 dB 
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O esquema dos circuitos no módulo, excetuando a parte que controla a 

temperatura do dispositivo, é dado na figura 3.1. No pino 3 do módulo injeta-se a 

corrente de alimentação do laser DFB. O sinal óptico passa por um isolador óptico para 

evitar reflexões do sinal óptico no laser. A fim de manter uma potência de sinal óptico 

constante, é utilizado um VOA, que absorve a potência óptica. A atenuação óptica é 

controlada aplicando uma voltagem DC no pino 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Esquema do circuito dentro do dispositivo usado para o processo de modulação  [28]. 

 

Temos dois eletrodos em cada braço do Mach-Zehnder. Através do eletrodo 1 

(pino 14), aplica-se uma voltagem com uma freqüência muito baixa, chamada de 

voltagem de polarização DC (Direct Current). No eletrodo 2 (pino 12), além da 

voltagem de polarização DC, temos o sinal de RF AC (Alternate Current) aplicados no 

modulador, a chamada voltagem de modulação.  

Na figura 3.2, podemos observar como a potência óptica de saída do 

modulador tem um comportamento não-linear devido às características não-lineares 

do InP. 

8 
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Figura 3.2 Potência óptica em função da voltagem aplicada ao modulador Mach-Zehnder do tipo InP 

[28]. 

 

A corrente de limiar do laser (threshold) é de cerca de 28 %T. O dispositivo 

apresentou cerca de 3 mW potência óptica média de saída sem aplicação de sinal 

analógico e com um comprimento de onda de 1555,56 nm. As tensões requeridas 

pelo dispositivo se encontram no datasheet do laser [23]. Mas pelo gráfico acima 

podemos observar que a voltagem de polarização (região mais linear do gráfico) foi 

aproximadamente −2V e a voltagem de modulação cerca de 2Vpp .  

• AMPLIFICADORES EDFA e SOA 

O EDFA utilizado no experimento foi o Keopsys KPS-BT-C-27-PB-FA. Este 

amplificador tem sua região de ganho entre 1529 nm e 1562 nm, com um ganho por 

volta de 27,0 dB. Sua figura de ruído é cerca de 4,5 dB em 1550 nm.  

O SOA utilizado foi o COVEGA 1013, que amplifica o sinal óptico num intervalo de 

comprimento de onda de 1528 0% a 1562 0% com figura de ruído máxima de 9,5 2$. 

O ganho máximo do SOA é de cerca de 18,0 2$ para o comprimento de onda utilizado 

no experimento [29]. 

POTÊNCIA 

ÓPTICA (mW) 

VOLTAGEM 

POLARIZAÇÃO (-V) 
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Ambos os amplificadores EDFA e SOA foram ajustados de modo que entregassem 

na entrada do fotodetetor uma potência óptica de cerca de 6 %U. 

• FIBRA ÓPTICA 

Fibra óptica monomodo (single mode fiber, SMF) foi utilizida para transmitir o sinal 

óptico do dispositivo de modulação ao fotodetetor. Utilizou-se um comprimento de 

fibra de cerca de 100 m. A fibra possui uma atenuação dependente do comprimento 

de onda da luz, conforme a figura 3.3. Observamos, pelo gráfico, que no comprimento 

de onda utilizado no experimento, 1555,56 nm, a fibra tem uma atenuação de cerca 

de 0,2 dB/km. Na figura, também podemos observar as regiões do comprimento de 

onda mais uilizadas nas telecomunicações. A banda S (Short Wavelenght Band, 

1450 − 1530 nm), banda C (Conventional Band, 1530 − 1565 nm) e a banda L (Long 

Wavelenght Band, 1565 − 1625 nm) [16]. Também temos, na figura, as janelas de 

comunicações 2, 3 e 4. 

 

Figura 3.3 Atenuação da fibra utilizada em função do comprimento de onda, mostrando também as 

bandas de comunicações ópticas  [10]. 

 

• FOTODETETOR  

Foi usado um detector do tipo Schottky da New Focus, composto pelo 

semicondutor InGaAs com capacidade de deteção de até 20 GHz, cobrindo um 

comprimento de onda da luz de 950 nm a 1650 nm. A potência óptica máxima no 
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fotodetetor é de 10 mW. No comprimento de onda como qual se trabalhou, o 

detector tem uma responsividade de 0,4 A/W [30]. 

 

• ANALISADOR DE ESPECTRO 

Tradicionalmente, a observação de um sinal elétrico envolvia o uso de um 

osciloscópio, com o qual é possível enxergar o sinal  no domínio do tempo. Embora 

esta seja uma informação importante, o osciloscópio não pode fornecer outras 

informações na análise do sinal de saída do enlace. O analisador de espectro analisa as 

características de um sinal elétrico representado em função da freqüência. Assim,  é 

possível ver todas as diversas componentes de freqüência, que não podem ser 

identificadas individualmente em um osciloscópio. A partir desta visão do sinal, é 

possível fazer facilmente medições de freqüência, potência, conteúdo de harmônicas, 

modulação, espúrios e ruído, usando somente um analisador de espectro. 

O analisador usado foi um Agilent E4446A que tem capacidade de captar sinais 

com freqüências entre 3 Hz e 44 GHz. A largura de faixa utilizada nos experimentos foi 

de 100 kHz e o spam, ou seja, o intervalo spectral observado, foi de 10 MHz. Na figura 

3.4, temos a imagem de um sinal visto no analisador de espectro, onde podemos 

observar, além dos sinais fundamentais, o nível de ruído e as distorções, facilitando 

então o cálculo das figuras de mérito [31]. 

 

Figura 3.4 Imagem do sinal de saída de um enlace analógico óptico no analisador de espectro.  
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3.2 - PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

O experimento foi montado de acordo com o esquema apresentado na figura 

3.5 (a) para o enlace sem amplificação óptica, o qual é chamado de Back-to-Back (B-to-

B). Para enlaces com fibras da ordem de vários quilômetros, o sinal sofrerá perdas, 

diminuindo o ganho e SFDR do enlace. A aplicação dos amplificadores ópticos é então 

feita para compensar estas perdas. No experimento foram usados os amplificadores 

ópticos EDFA e SOA a fim de observar como as figuras de mérito do sinal analógico na 

saída do enlace são modificadas.  

Na figura 3.5 (b), temos a representação do experimento montado com os 

amplificadores ópticos. O amplificador é geralmente colocado antes da fibra, para 

evitar que as perdas do sinal óptico ao passar pela fibra, faça com que o sinal seja 

afetado pela ASE. Então, para maximizar a relação sinal ruído, o amplificador óptico 

deveria ser posicionado onde a potência do sinal é muito maior do que a potência de 

ruído do amplificador, mas não onde a potência do sinal possa causar danos no 

fotodetetor [32].     

 

Figura 3.5 Esquema experimental do enlace para o B-to-B (a) e para o caso com amplificação óptica (b). 

 

(a) 

(b) 
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A voltagem do sinal analógico requerida para o processo de modulação no 

dispositivo, fica entre 1,0 V e 2,5 V (ver figura 3.2). Daí vem a necessidade de 

amplificar o sinal analógico produzido pelos geradores para obter um bom resultado 

no processo de modulação. Os sinais analógicos aplicados aos amplificadores de RF são 

então modulados  no modulador de Mach-Zehnder. Agora como sinal óptico, a 

informação passa por uma fibra de 100 metros. No fotodetetor, recuperamos o sinal 

analógico, que pode ser observado no domínio da freqüência no analisador de 

espectro.  

Foram feitos experimentos para três diferentes freqüências: 1,0 GHz, 1,5 GHz e 

2,0 GHz. Para cada freqüência, variamos a amplitude dos sinais aplicados, a fim de 

observar a qualidade dos sinais no enlace, em relação ao ganho, a figura de ruído e ao 

SFDR.  Este intervalo de freqüência foi usado por causa de aplicações do enlace 

analógico óptico, por exemplo, em telefonia celular, redes sem fio e FTTH.  

 

3.2.1 CÁLCULO DO GANHO 

Para cada freqüência utilizada, a potência de entrada foi variada de −18 dBm a 

2 2$%, lembrando que a potência de entrada nos gráficos abaixo são as potências 

entregues pelos geradores de RF ao enlace. Ao passar pelos amplificadores de RF este 

intervalo de potência foi deslocado para 0 dBm a 16 dBm. Na figura 3.6, temos um 

gráfico do sinal RF de saída em função do sinal RF de entrada na freqüência de 1,0 GHz. 

O ganho em dB foi calculado utilizando estes dados, através da equação 2.2.  

Para o caso B-to-B (3mW), obtemos um ganho de G ≈ −16,4 dB. Usando o 

SOA (6mW), por exemplo, temos um ganho de  G ≈ −16,0 dB. Em um enlace 

analógico óptico, o ganho é praticamente uma função constante em relação à potência 

óptica aplicada [33]. 
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Figura 3.6 Sinal RF de saída em função do sinal RF de entrada para uma freqüência de 1,0 GHz. 

 

O ganho teórico, calculado na seção 2.1, foi de G ≈ −11 dB , cerca de 5 dB 

melhor que o ganho experimental. 

 

3.2.2 CÁLCULO DA FIGURA DE RUÍDO 

Experimentalmente, foi observada a potência de ruído no fim do enlace com o  

analisador de espectro. O ruído observado foi então extrapolado para uma largura de 

banda de 1 Hz. Este ruído foi substituído na equação 2.4, onde o 9. /  é a potência de 

ruído observado no analisador de espectro extrapolado para 1 Hz.  

Todos os parâmetros da equação 2.4 estão em escala logarítmica. Para tornar a 

fórmula mais simples,  9. /  também é extrapolado para uma largura de banda de 1 Hz. 

O  930#  também é considerado para uma largura de banda de 1 Hz, então [34] 

                                           V: = 9. / − (930# + O).                                              (3.2) 
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Na figura 3.7, temos o comportamento da figura de ruído do enlace com a 

freqüência do sinal de RF. Lembrando que foram usados amplificadores de RF 

diferentes para a freqüência de 1,0 GHz dos que foram usados para a freqüência de 

1,5 GHz e 2,0 GHz, ou seja, a figura de ruído dos amplificadores são diferentes. 

 

Figura 3.7 Gráfico da figura de ruído em função da freqüência. 

  

Vemos que, no caso para potências ópticas menores (Back-to-Back), a figura de 

ruído é menor em relação à aplicação de potências  ópticas (SOA e EDFA) mais altas.  A 

equação 2.27 nos informa que a figura de ruído aumenta com o aumento da corrente 

média do detetor. Esta corrente está relacionada com a potência óptica, através da 

responsividade do fotodetetor. Então, a figura de ruído experimental concorda com a 

teoria, a qual diz que a figura de ruído tende a aumentar com o acréscimo de potência 

óptica [35]. Em relação à freqüência, apesar da figura de ruído apresentar valores para 

1,0 GHz maiores do que nas outras freqüências, podemos atribuir este erro 

experimental aos amplificadores de RF usados para 1,0 GHz, que apresentaram um 

ruído maior em relação aos outros amplificadores de RF usados . Mas podemos  

observar que há um aumento da figura de ruído de 1,5 GHz para 2,0 GHz. O aumento 



48 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

da figura de ruído com o aumento da freqüência foi observado experimentalmente no 

trabalho de  A. L. Carlsson e A. Alping, 2004 [12]. 

Em comparação à figura de ruído teórica obtida na seção 2.2, temos que para o 

B-to-B, a figura de ruído experimental foi cerca de 17 dB maior. Para os casos com 

amplificação (6 mW), a figura de ruído experimental foi cerca de 20 dB maior para o 

SOA e 26 dB para o EDFA.  

 

3.2.3 CÁLCULO SFDR 

Neste experimento, foi usada a técnica de dois tons. Esta técnica consiste em 

aplicar, ao sistema em teste, dois sinais de RF com mesma amplitude e com separação 

de freqüência relativamente pequena. A diferença de freqüência entre os dois sinais 

analógicos foi de 1 MHz, ou seja, sendo �1  e �2  as freqüências dos sinais gerados pelos 

geradores 1 e 2 respectivamente, então  temos que �2 = �1 + 1  !". Na figura 3.8, 

temos o esquema utilizado para a implantação da técnica de dois tons. 

 

 Figura 3.8 Esquema experimental para uma completa análise das distorções para o B-to-B (a) e para o 

caso com amplificação (b).

 

A potência de entrada foi variada num intervalo entre −13 dBm e 3 dBm, no 

qual foi possível observar o comportamento do sinal fundamental e da IMD3 acima do 

nível de ruído. O nível de ruído depende da largura de faixa utilizada no sistema à qual 

a) 

b) 
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depende das aplicações do enlace. Os resultados foram normalizados para uma largura 

de faixa de ∆f = 1 Hz , assim como foi feito no caso do ruído sistema.  

A escala de largura de banda do SFDR depende da ordem das distorções 

associadas à ele, neste caso as IMD3. Da figura 3.9 temos que, ao aumentar o nível de 

ruído em 1 dB o incremento em relação sinal fundamental é também de 1 dB. Mas em 

relação à IMD3 este incremento é de 1/3 dB. A mudança relativa entre fundamental e 

IMD3 é dada por 1− 1/3 = 2/3. Então o SFDR é dado numa escala de dB. Hz2/3
 [36]. 

Para o caso da figura 3.9, temos, um %�&' = 106().!"2/3
, para uma freqüência de 

1,0 GHz de sinal de entrada. 

 

Figura 3.9 Gráfico utilizado para a medida do SFDR com sinal de entrada para 1 ,0 GHz e nível de ruído 

com largura de banda de 1 Hz . 
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Figura 3.10 SFDR em função da freqüência. 

 

O enlace a fibra óptica para telefonia móvel do tipo GSM (Global System for 

Mobile Communications), com freqüências variando entre 900 MHz  e  1.800 MHz 

requer um SFDR de no mínimo de  82 dB.Hz2/3   [37]. Para redes sem fio locais 

(Wireless Lan Network, WLAN), o SFDR mínimo para esta aplicação é dado por 

%�&' = 93 ().!"2/3
 [38].  Na figura 3.10, temos o comportamento do SFDR com a 

freqüência. Podemos observar que os valores obtidos para o SFDR, estão dentro dos 

valores aceitáveis para as aplicações acima mencionadas. Da figura 3.10 podemos 

observar também que o SFDR tende a diminuir com o uso de amplificadores ópticos. 

Isto está associado com o aumento do nível de ruído, como está ilustrado n o gráfico 

3.9, temos que o nível de ruído interfere no SFDR.  
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4 - CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

  

 Esta dissertação apresentou a caracterização de um enlace analógico óptico 

com modulação direta. Apesar de não ter utilizado a freqüência máxima de operação 

do dispositivo (2,5 GHz), pôde-se chegar a resultados satisfatórios de desempenho do 

enlace. 

 O ganho se comportou de maneira aproximadamente igual à teoria, pois o 

mesmo não aumentou significativamente em relação ao aumento de potência óptica , 

com a inclusão no enlace dos amplificadores ópticos. Como a figura de ruído aumenta 

consideravelmente com o aumento da potência óptica, pode-se dizer que 

desempenho do enlace para potências ópticas muito altas não se comporta muito 

bem.  

No experimento, procurou-se compensar ao máximo a perda de potência do 

sinal ao passar pelo enlace, sem degradar muito a figura de ruído. Mesmo assim, a 

figura de ruído ficou relativamente alta em comparação à figura de ruído teórica  [39]. 

Isso se deve principalmente ao fato da inclusão de elementos como os amplificadores 

de RF e amplificadores ópticos, no intuito de se obter uma compensação de potência 

do sinal de saída do enlace, devido as perdas em relação ao sinal de entrada.  A relação 

sinal ruído vai depender dos tipos de aplicações do enlace. 

Mesmo tendo teoricamente uma figura de ruído menor que o SOA, o enlace 

com o amplificador EDFA teve uma figura de ruído maior que o enlace com o SOA. Este 

ruído excessivo do EDFA, pode ter sido causado, pelo mal funcionamento do filtro que 

se usa na sua saída do EDFA, para tentar diminuir a influência da ASE no sinal. 

Os melhores desempenhos para medidas em enlaces com modulação direta, 

medida, foram reportadas por E. I. Ackerman e C. H. Cox III [39]. Neste trabalho temos 

um ganho de 3,8 dB, uma figura de ruído de 17,8 dB e um SFDR de 128 dB. Tomando 

como referência este trabalho, vemos que o nosso experimento apresentou uma 

grande quantidade de ruído, o qual podemos associar a várias limitações do 

experimento, como equipamentos com grande figura de ruído e uma melhor 
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montagem do experimento. O SFDR obtido no experimento é considerado satisfatório 

para a implantação comercial, mesmo estando cerca de 30 dB menor que o SFDR do 

artigo acima mencionado. 

  Então, estudar mais a fundo os efeitos que causam as distorções  no enlace, 

como por exemplo, as distorções em fotodetetores e o ruído inserido pelos 

amplificadores tentando diminuí-los, é algo que deve ser feito.  

Uma perspectiva é implantar uma rede do tipo FTTH, comparando suas 

vantagens e desantagens em relação aos modos convencionais de transmissão de 

dados, podendo medir, por exemplo, a taxa de erro (bit-error rate ,BER) no sinal, que é 

a porcentagem de bits que tem erros relativos ao número total de bits recebidos na 

transmissão. Estudar o desempenho do enlace para comprimentos de fibra da ordem 

de quilômetros é outro arranjo que pode ser implementado.  
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