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RESUMO 
 
Hoje os sistemas de antenas distribuídas (DAS – Distributed Antenna Systems) estão sendo 

usados para melhorar a capacidade e cobertura de redes de comunicação sem fio com 

aplicações a centros urbanos e edifícios. A técnica de ROF – Radio Over Fiber ou ainda Rádio 

sobre fibra - tem sido tema de muitos estudos nos últimos tempos, sendo considerada uma 

solução de baixo custo que permite simplificar a arquitetura das Estações Rádio Base de 

antenas remotas para diversas empregabilidades. A busca por essa tecnologia tem sido 

motivada pela busca de acesso de banda larga cada vez mais dinâmica. Hoje os consumidores 

estão menos interessados com a tecnologia adjacente e mais inclinados a um sistema de 

comunicação que seja fiável e que tenha um custo acessível. Os sistemas rádio sobre fibra são 

constituídos genericamente por uma estação central (onde reside a maioria da complexidade), 

ligada via fibra óptica a múltiplas estações base que radiam o sinal para as entidades móveis, 

que são os utilizadores finais. Neste trabalho, será apresentado o processo de transmissão de 

Rádio Frequência por Fibras Ópticas – ROF. Como também, será abordado os processos de 

multiplexação e modulação do feixe óptico, a fibra como meio de transmissão, os 

componentes mais utilizados, sua principais aplicações, vantagens e desvantagens desta 

tecnologia. 
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ABSTRACT 

 

Today distributed antenna systems (DAS - Distributed Antenna Systems) are being used to 

improve the capacity and coverage of wireless networks with applications to urban centers 

and buildings. The technique of ROF - Radio Over Fiber or Radio over fiber - has been the 

subject of many studies in recent years and is considered a low-cost solution that simplifies 

the architecture of the Base Stations of remote antennas for various employments. The quest 

for such technology has been motivated by the quest for broadband access increasingly 

dynamic. Today consumers are less concerned with technology and more inclined adjacent to 

a communication system that is reliable and has an affordable cost. The radio over fiber 

systems are generally constituted by a central station (where the majority of complexity) 

connected by optical fiber to multiple base stations radiate the signal to the mobile entities, 

which are the end users. This work will be presented the process of transmission of Radio 

Frequency for Optical Fibers - ROF. As also will be discussed processes multiplexing and 

modulation of the beam optical fiber as the transmission medium, the more components used, 

their principal applications, advantages and disadvantages of this technology. 

Keywords: Radio frequency, fiber optics, modulation, multiplexing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho serão apresentados os príncios de radiofreqência com a utilização de 

fibra óptica denominada como  RoF, que é uma tecnologia que vem sendo muito utilizada 

pelas empresas de telecomunicações e vem crescendo dia-a-dia, pois permite simplificar a 

arquitetura das estações  Rádio Base  de antenas remotas. A fibra óptica por ter alta 

capacidade de transmissão permite implementar redes de banda larga para a transmissão de 

rádio sobre fibra entre várias estações base e a central. 

Genericamente, a transmissão ROF consiste na transmissão do sinal com a informação 

em faixa de RF que modulará uma fonte óptica na transmissão, onde na recepção utiliza um 

fotodector que recebrá um feixe ópitico modulado e fornecerá em sua saída um sinal elétrico 

para ser processado. Com a tecnologia ROF poderemos superar as limitações fisicas que 

impedem a comunicação em determinadas regiões 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Apresentar a transmissão de radiofrequência sobre fibra óptica, mostrando as principais 

vantagens, limitações, componentes, técnicas de multiplex e modulação desta tecnologia, 

salientando a elevada taxa de transmissão e consequentemente a redução do consumo de 

potência em relação a outras tecnologias utilizadas. A transmissão ROF surge como excelente 

proposta para sistemas de comunicação de alta capacidade dependendo do enlace. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Mostrar através dos estudos aqui apresentados os benefícos que temos em uma rede de 

telecomunicações com a utilização da tecnologia RoF.  

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Devido a necessidade de cobertura wireless em ambientes indoor  de forma eficiente, e 

a necessidade de otimização da rede a tecnologia RoF se torna extremamente importante 

nesse cenário, pois é possível devido a tecnologia WDM utilizada nesse sistema o 



 
 
atendimento a muitos assinantes. Além de trazer benefícios como a redução de custos nos 

projetos de rede, pois permite BSs de baixo custo e centralizações das operações. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

Este trabalho será embasado sobre o processo de transmissão de radiofrequência por 

fibras ópticas, mostrando os processos de modulação e multiplexação do feixe óptico, a fibra 

óptica como opção de meio de transmissão, suas principais aplicações, vantagens e 

desvantagens. Deste modo, será mostrado que a transmissão pela fibra óptica pode ser uma 

alternativa para onde nem sempre é possível estabelecer enlaces de rádios, pois as limitações 

fisicas impedem as comunicações com determinadas regiões. O assunto será pesquisado 

através de estudos já feitos anteriormente, rotina de trabalho e também pela literatura. 

 

 
Esquema 1: Conceito do sistema de Rádio sobre Fibra. 

Fonte: Acervo Próprio. 
 

 

Hoje esse sistema tem sido muito empregado na implementação de redes de 

comunicação sem fio faixa larga em ambientes fechados, reduzindo custos de infra-estrutura. 

Através da geração e transmissão de portadoras de microondas com elevados valores de 

frequência e baixa potência de transmissão, sendo capazes de suprir a alta demanda de tráfego 

utilizando como meio de transmissão o meio óptico. 

 

 

 

  



 
 
1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho encontra-se dividido em cinco capítulos. No capítulo 2 foi discutido os 

conceitos de rádio enlace. Neste capítulo pode-se encontrar uma discussção sobre os conceitos 

do rádio enlace, a propagação eletromagnética, faixas de propagação e também o cálculo da 

Zona de Fresnel, que é importante definição do enlace, verificamdo se existem interferências 

no sinal. 

No capítulo 3 é estudado o meio de transmissão óptico, apresentado conceitos com a 

técnicas de multiplexação e seus tipos, dando enfâse para o WDM/SCM, que são as 

multiplexações utilizada nesta tecnologia, mostrando as vantagens e desvantagens deste 

sistema. Também é apresentado o modulador simétrico MACH-ZENDER, que é utlizado 

nesta tecnologia devido a baixa tensão de polarização. 

No capítulo 4 é apresentado a fibra óptica como meio de transmissão, mostrando o 

funcionamento da fibra, atenuação que possui em cada janela de transmissão, os tipos de 

dispersão. 

No capítulo 5 é apresentado o sistema RoF, onde é mostrado o seu funcionamento e 

também as vantagens e desvantagens deste sistemae aplicações. 

No capítulo 6 é apresentado uma análise comparativa do sistema RoF com as demais 

tecnologias. 

 

 



 
 
2 SISTEMA DE RÁDIO ENLACE  

 

O sistema de Rádio Enlace consiste na transmissão de dados por ondas de rádio 

frequência. Para que esta transmissão ocorra, é necessário que determinados requisitos sejam 

respeitados, sendo eles potências de transmissão e mínima distorção na propagação do sinal. 

 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

 

De acorodo com SIQUEIRA, o conceito de rádio enlace foi introduzido após as 

primeiras experiências de Marconi no final do século XIX utilizando as ondas curtas. Mas 

somente a partir da Segunda Guerra Mundial é que foram desenvolvidos estudos no envio de 

sinais à longa distância utilizando as freqüências em VHF, UHF e SHF.  

No Brasil, o primeiro enlace analógico de telefonia fixa foi implantado em 1957 entre 

São Paulo e, Rio de Janeiro, derivando para Campinas. Depois, vieram os primeiros enlaces 

analógicos de alta capacidade, que usavam as faixas de freqüência de 4, 6, 8 e 11 GHz, com 

capacidade para 1800 canais em sua maioria. Em 1969 foi inaugurado o tronco Sul de 

Microondas da Embratel, interligando as cidades de São Paulo e Porto Alegre, passando por 

Curitiba. Em 1971, a mesma operadora completa a primeira malha de rotas de microondas, 

interligando todos os estados e territórios federais ao Distrito Federal, facilitando a vida dos 

usuários de ligações interurbanas que ficavam esperando de 6 a 8 horas para completar 

ligações interurbanas naquela época.  

Os primeiros rádios digitais ponto-a-ponto instalados no Brasil começaram a operar no 

final da década de 70 pelas empresas do Grupo Telebrás, utilizando a tecnologia PDH de 

baixa e média capacidade – até 34 Mbps, na faixa de 8.5 GHz; posteriormente utilizaram os 

rádios de 2 GHz a 34 Mbps. 

No final da década de 80 e início da década de 90, foi utilizada a faixa acima dos 10 

GHz, iniciando por 15 e 18 GHz e depois estendendo para a faixa de 23 e 38 GHz, 

especialmente para enlaces curtos, com baixa e média capacidade nas regiões metropolitanas. 

Também na segunda metade dos anos 90, foram implantados os rádios PDH de capacidade de 

140 Mbps na faixa de 5 GHz. Paralelamente a tecnologia PDH, no início dos anos 90, os 

primeiros rádios SDH foram implantados pela Embratel, a fim de substituir gradualmente os 

rádios analógicos e os digitais em PDH. Esses faziam uso da faixa de 5 GHz em regime de 

compartilhamento com o PDH de alta capacidade – 140 Mbps. Posteriormente foram 

regulamentadas as faixas de 4, 6, 7.5, 8 e 11 GHz para a utilização em troncos de média e 



 
 
longa distância pelas operadoras. As faixas de 18 e 38 GHz foram homologadas para a 

utilização em enlaces de curta distância. 

  

2.2 CONCEITO RÁDIO ENLACE 

 

 Para que ocorra uma comunicação básica entre dois pontos devem-se ter 

obrigatoriamente três componentes, conforme ilustra a figura abaixo. 

 
Esquema 2: Topologia de Comunicação Básica 

Fonte: Própria Autoria. 
 
 

Quando a comunicação deve ser realizada em distâncias maiores que a do alcance da 

voz humana, devemos definir qual será o meio físico mais adequado para essa transmissão, 

seja ele gasoso, onde utilizamos o espaço livre – ar, ou o meio sólidos para comunicação 

cabeada, nesse caso pode utilizar tanto o cobre ou a fibra óptica predominante em relação a 

outros materias. 

De acordo com PICQUENARD, a rádio comunicação utiliza para transmitir os sinais o 

meio aéreo através das ondas eletromagnéticas que se deslocam do transmissor até o receptor 

e assim vice-versa. Essa propagação ocorre quando há transferência de energia 

eletromagnética entre os dois pontos pela atmosfera ou ambiente aberto e ilimitado, como 

mostra a figura a seguir. PICQUENARD, 1976. 
 



 
 

 
Esquema 3: Elementos de Rádio Comunicação 

Fonte: Própria Autoria. 
 
 

De acordo NASCIMENTO, com A distribuição de energia será por todo espaço, porém 

apenas uma parte da potência que é irradiada pela antena de transmissão chegará a antena de 

recepção. O rádio enlace define que a forma de interligação dos pontos de transmissão e 

recepção pode ser feita a fim de garantir que o sinal gerado em sua origem chegue a seu 

destino intelegpivel, dentro de uma faixa de erro aceitável. NASCIMENTO, 2000. 

 

Nesse caso, é levado em consideração alguns fatores: 

 

• Intensidade do sinal recebido deve ter potêcnia suficiente para se sobrepor ao sinal do 

ruído recebido; 

• A intensidade do sinal deve ser propagada sem distorção excessiva, sendo assim, a 

onda seve ser transmitida em uma faixa de frequênciacom atenuação e velocidade de 

porpagação constante. 

 

Para boa performande do rádio enlace, as condições acima devem ser seguidas e 

permanecer constantes na maior parte do tempo. Em um projeto de rádio defini-se que ele 

pode ser do tipo: otimizado, superdimensionado ou então subdimensionado. 

Consideramos um enlace dimensionado quando este é elaborada sob medida, atendendo a 

criterios estabelecidos pelo contratante para atender uma finalidade específica, ou seja, esse 

projeto só será bem executado se for feita na situação em que foi planejado sem levar em 

conta expansões futuras ou qualquer outra alteração do sistema que não estejam nos 

parâmetros especificados no projeto original. 

No entanto, é necessária a realização de alguns cálculos e que levam em consideração 

certos parâmetros que dependem do grau de precisão que é exigido pelo sistema, como é o 



 
 
caso dos parâmetros climáticos e topográficos de propagação que são empregados nos 

cálculos de desempenho, caso não encontrados para determinada região do país é utilizado os 

valores estatístico dado pelo ITU-R. 

Um sistema será considerado superdimencionado, quando o dimencionamento dos 

parâmetros e componetes do sistemas estiver valorizado acima do necessário, geralmente isso 

ocorre para que o rádio posso sofrer futuras ampliações. O fator impactante para este tipo de 

sistema são os problemas técnicos que surgem e também o disperdício financeiro pois temos o 

superdimensionamento nas alturas das torres e antes, além da perda do nível de reflexão e 

possível desvanecimento pelo aumento da metragem do cabo coaxial utilizado. 

Um sistema é dito subdimensionado quando a valorização deste é inferior ao mínimo 

aceitável, oque causa o mal funcionamento do enlace aumentando a taxa de erros de bite 

causando a degradação rápida do link. 

Para termos uma boa performace em um rádio enlace, devemos considerar os aspctos 

apresentados, bem como a análise sistêmica do mesmo garantindo um funcionamento dentro 

do planejado. 
 

2.3 APLICAÇÃO DOS SISTEMAS RÁDIO ENLACE PONTO-A-PONTO 

 
Hoje muitos estabelecimentos não possuem conectividade banda larga, sendo assim o 

acesso sem fio fornece o meio perfeito para conectar-se aos clientes pois a utilização do 

sistemas de microondas oferece a solução ideial para o backhaul de tráfego de clientes. 

No final dos anos 70, as operadoras brasileiras iniciaram o processo de digitalização 

de suas redes, para melhorar o atendimento para o aumento da demanda de serviçoes e 

consecutivamente reduzir os custos. Com isso todas as centrais de comutação passaram a ser 

digitais e pela necessidades, os rádios passaram de analógicos para digitais, pois as centrais 

necessitavam de sinais multiplexados em frequência na entrada. 

Fatores como qualidade, confiabilidade e custos são os principais itens levados em 

consideração pelas operadores ao escolher o meio de transmissão para uma rede. Afibra 

óptica se torna cada vez mais utilizada se comparada com a utilização do rádio devido a sua 

alta capacidade de transmissão, porém a confiabilidade também é um fator que deve ser 

levado em consideração, neste caso a melhor solução a ser considerada seria aquela onde 

utilizamos a redundância de um sistema de tecnologia diferente ao utilizado na rede principal, 

seja ele rádio ou fibra; a utilização de sistemas híbridos, ou seja, parte fibra e parte rádio, é 

uma solução que deve ser considerada. 



 
 

O sistma rádio é uma excelente opção pelo fato de prover acessos a regiões distantes e 

de difícil acesso; outra vantagem deste sistema é que quando necessitamos estabelecer uma 

ligação rápida, flexível, ele se adequa, se destacando para o caso de localidade com um maior 

numero de população, onde a passagem de cabos acabam se tornando invíavel devido aos 

problemas de infraestrutura e leis municipais. 

Atulamente as principais alicações, de acorco com Helio Waldman – 1997, para os 

rádios enlaces em conjunto com outros meios de acesso são: 

• Redes de transporte de operadoras de telefonia regionais e de longa distância são 

utilizadas para os chamandos backbones – que são redes principais, para os 

entroncamentos secundários, de longa distância ou para redes metropolitanas; 

• Redes Corporativas – para a interligação de suas unidades com a unidade central, 

localizadas em metrópoles, outras cidades ou estados; 

• Rede de transporte das operadoras de sistemas celulares fixos ou móveis – utilizado 

para a conexão entre as Estações Rádio Bases (ERB) e a Central de Comutação e Controle 

(CCC) – chamados de backhauls – e entre as CCCs e as operadoras das redes fixas, 

principalmente nas regiões metropolitanas; 

• Rede de distribuição de sinais de televisão – as operadoras de televisão regionais 

distribuem seus sinais, desde as centrais de geração até os pontos de difusão ou as 

unidades móveis de reportagem, para transmissões ao vivo, realizando links temporários; 

• Rede privada das operadoras de sistemas de utilidade pública – utilizada para prover a 

comunicação de sinais de voz ou de dados de comando entre as subestações; 

• Rede de distribuição dos provedores Internet – para interligarem seus assinantes de 

forma rápida e personalizada, ou para efetuarem a conexão de seus equipamentos centrais 

com seus provedores. 

 
2.4 PROPAGAÇÃO ELETROMAGNÉTICA 

 

Toda transmissão no contexto das redes sem fio baseiam-se no fenômeno das ondas 

eletromagnéticas e nos principios de rádio frequência. O entendimento desses conceitos é 

muito importante para a concepção do funcionamento de uma rede sem fio. 

 Muitas experiências foram realizadas para comprovar os efeitos da propagação. 

Gugliel Marconi procou que a atenuação sofrida em longas distâncias era menores  do que 

dizia a teria para onda que se propagam ao longo da superfície de uma esfera. De acordo com 

PEGRAM, em 1902, Oliver Heavyside e o Eng. Norte-americano Arthur Kennely, 



 
 
propuseram que as ondas de rádio podem atingir grandes distâncias com pouca atenução, se 

sofressem reflexão nas camadas mais altas, a ionosfera. Esse estudo passou a ser chamado de 

Kennely-Heavyside, suportando todas experiências até hoje, sendo a explicação do por quê 

odo comportamento da ionosfera como um espelho, cuja altura é maior de noite e menor de 

dia e também o porque quanto mais alta a frequência, mais ondas penetram na ionosfera. 

 Esse efeito foi percebido por Marconi, quando este transmitiu na frequência de 

60KHz, considerada baixa, precisando de enorme energia, não somene pela baixa eficiência 

de seus equipamentos, mais pelas perdas ocasionadas nas baixas camadas da ionosfera. Então 

percebeu-se que se as frequência fosse maior, as ondas penetrariam mais na ionosfera, 

refletindo como espelho na camadas mais altas atingindo maiores distância ou então 

atingiriam a mesma distância pretendinda inicialmente porém consumindo menos energia. 

PEGRAM, 1997. 

 

2.5 MEIO DE TRANSMISSÃO 

 

Os meios de propagação das ligações via rádio é composto pelo conjunto superfície 

terrestre e atmosfera, sendo que o comportamento do sinal transmitido depende das condições 

atmosféricas e também do relevo do terreno em que o sinal propagado está inserido. 

 As caracteristicas da atmosfera ao redor do planeta são dinâmicas e variam conforme a 

temperatura, umidade e pressão de acordo com a região.  A altitude em relação a superficeie 

da terra é outro fator que contribui para as alterações nas propriedades eletromagnéticas. 

 De acordo com BARRADAS, a troposfera corresponde à parte mais baixa da região 

gasosa da terra, na qual a temperatura descrece com a altura. Sua expessura situa-se entre 

10km e 20 km, aproximado, e representa um meio de propagação simples em comparação a 

outros meios naturais. Nessa expessura é onde ocorre a maior concentratação do vapor 

d’agua. Nesta camada o principal efeito na propagação das ondas é o da refração, em média 

esse índice diminui ligeiramente com a altura, mas mantém sempre um valor proximo de 

unidade, existe uma pequena variação com a altura terá influência nos enlaces a longas 

distâncias, tendo como consequência uma curvatura na trajetória da onda eletromagnética que 

não pode ser desconsiderada. BARRADAS, 1978. 

 



 
 

 
Esquema 4: Sistema de comunicação por difusão troposférica. 

Fonte: Barradas, 1978. 
 

Na tropopausa, entre 15 e 20km, nesta região a temperatura mantem-se constante e 

depende do tipo do clima local. Nas regiões de clima tropical, a expessura pode ser 

desprezível, ao contrário da Estratosfera, entre 20 e 45km, onde a temperatura aumenta com a 

altitude, isso se dá devido a concentração de ozônio.  

 A Estratopausa, entre 45 e 50km, a temperatura se mantém-se constante. 

 Na Mesosfera, entre 50 e 80km, novamente o fenômeno em que a temperatura 

descrece com a altitude tendo uma taxa de variação quase constante.  

 A Mesopausa, entre 80 e 90km, assim com a Estratopausa, a temperatura mantém-se 

constante.  

 A termosfera está localizada acima da Mesopausa, acima de 90km, sua temperatura 

aumenta com a altitude rápida. A influência da irradiação solar ocorre de forma acentuada 

nesta região, e com isso acontece a dissociação das moléculas gasosas em íons positivos e 

elétrons livres, favorecendo a ionização da camada. 

 Dependendo ou não da frequência, cada um dos tipos de perubação pode ter uma 

diferença no tempo em relação ao trajeto direto, resultando em soma ou subtração entre eles. 

 
2.6 PERCURSOS DE PROPAGAÇÃO 

 

Na figura abaixo, temos um exemplo, dos vários caminhos, que a portadora pode 

tomar, no trajeto entre a antena transmissora e receptora. Naturalmente, observamos que o 

trajeto direto A, é o que leva menos tempo entre as duas antenas. Os outros caminhos que a 

portadora pode tomar são: reflexões fixas provocadas pelo terreno (B); reflexões causadas por 

mudanças nas camadas troposféricas e nuvens (C); refrações causadas por sub-camadas da 

atmosfera (D). 



 
 

 
Esquema 5: Mecanismos de Propagação 

Fonte: Acervo Próprio. 
  
 
2.7 FENÔMENOS DE PROPAGAÇÃO 

 

O mecanismo mais elementar de propagação de uma onda eletromagnética 

corresponde a condição de espaço livre, onde nada afeta a trajetória da energia entre o 

transmissor e o receptor. Obviamente, trata-se de uma condição idealizada, pois é intuitivo 

concluir sobre os efeitos que o relevo do terreno, a vegetação, as construções em áreas 

urbanas e suburbanas das cidades, etc, podem causar na energia em propagação.  

 

Esse fenômenos serão estudados a seguir: 

 

 Desvanecimento - representa alterações percebidas por atenuações, reforços e 

distorções no espectro do sinal. 

 



 
 

 
Esquema 6: Desvanecimento causado pela chegada fora da fase da onda espacial e superficial. 

Fonte: RIBEIRO, 2010. 
 

 

 

 
Esquema 7: Desvanecimento causado pela chegada fora de fase de duas ondas espaciais. 

FONTE: RIBEIRO, 2010. 
 
 

Difração – esse fenômeno ocorre quando existe um bloqueio de uma onda 

eletromagnética se propaga entre o transmissor e receptor de um rádio enlace, por um 

obstáculo opaco e cujas dimensões sejam bem maiores que o comprimento de onda desse 

sinal. A difração acontece na borda do obstáculo onde as ondas são espalhadas, e como 

resultado, são atenuadas adicionalmente. O mecanismo da difração permite a recepção dos 

sinais de rádio, quando a condição de visada direta não é satisfeita, tanto em áreas rurais como 

em ambiente urbanos. 

 Espelhamento - acontece quando o meio onde se propaga a energia possui obstáculos 

com dimensões da ordem ou inferior ao comprimento de onda. Relativamente aos fenômenos 

da reflexão e da difração, a análise teórica do espalhamento é bem mais complexa de ser 



 
 
estruturada, razão pela qual os modelos empregados na prática são, em geral, empíricos 

obtidos a partir de dados experimentais. O espalhamento pela vegetação, por fios da rede 

elétrica, por sinais de trânsito, etc., são exemplos de interesse para as comunicações móveis. 

 Reflexão - quando a onda eletromagnética incide na superfície de separação de dois 

meios, parte da energia é refletida e parte é transmitida, penetrando no segundo meio. as 

parcelas correspondentes de energia são calculadas através dos coeficientes de reflexão e 

transmissão (refração). Tais coeficientes dependem das propriedades elétricas dos meios em 

questão (permissividade elétrica, permeabilidade magnética e condutividade), da polarização 

da onda, da freqüência e do ângulo de incidência sobre a superfície de separação, a qual deve 

ter dimensões muito maiores do que o comprimento de onda. Este fenômeno é usualmente 

analisado pela óptica geométrica, fazendo-se uso da teoria de raios, sendo de fundamental 

importância nos enlaces em visibilidade. Nesta situação, as ondas refletidas no solo e nas 

paredes dos prédios fazem variar a intensidade do sinal recebido relativamente a onda que se 

propaga em espaço livre. 

 

 
Esquema 8: Propagação das ondas espaciais em um enlace com visibilidade direta 

Fonte: RIBEIRO, 2010. 
 

Refração - Esse fenômeno acontece quando as ondas eletromagnéticas não se 

propagam em linha reta, mas se inclinam em relação à normal, devido ao índice de refração 

inconstante encontrado na atmosfera. Desta forma, a área de cobertura de um dado 

transmissor pode ser maior do que o teórico, mas cuidados devem ser tomados quanto a isso, 

pois existem flutuações nos parâmetros atmosféricos e, por conseguinte, haverá variação no 

nível da intensidade do sinal recebido. 

 

 Nota-se que as possíveis composições em que o campo total é formado para alcançar 

uma antena receptora. A situação ideial é aquela em que a onda de transmissão entre um 



 
 
transmissor e um receptor por visada direta, possivel teoricamente em um ambiente 

totalmente desobistruído, ou seja, sem nenhum obstáculo. A atenuação deste sinal é 

geométrica, uma vdez que a energia irradiada tende a se espelhar por esferas cada vez 

maiores. 

 De acordo com a recomendação da ITU-R PN. 525-2, a perda do espaço livre é calculada pela 

expressão: 







=
λ
πdLbf

4.log.20 10  

 

Onde:  

 bfL  - Perda no Espaço Livre 

 d - Distância 

 λ - Comprimento de Onda, sendo que d e λ devem ser expressas na mesma unidade. 

 

 Este cáculo também pode ser feito utilizando-se a frequência no lugar do comprimento 

de onda: 

 
)log(20)log(204,32 dfLbf ++=  

 
Onde: 

 f  - Frequência [MHz] 

d  - Distância [Km] 

 
As ondas terrestres representam uma propagação que acompanham a superficie da 

terra, sofrendo influencia direta das caracteristicas eltromagneticas, do formato e relevo do 

solo. Estas ondas são divididas em ondas de superfície, sendo formada pelo campo da ligação 

em visada direta e pela onda que reflete no solo e contribui para a formação do sinal total  no 

lado receptor. 

 A onda de superficie representa a parcela do campo irradiado que se propaga ao longo 

do contorno da terra, acompanhando sua estrutura física. 

 As reflexões são causadas pelos obstáculos, e parte dessa energia atinge a antena 

receptora, contituindo uma onda refletida. Sendo assim, o sinal que alcança o receptor inclui 

parte da energia refletida no solo na composição com a onda direta, denominada como onda 

espacial.  



 
 
 As ondas ionosféricas alcamçam a antena receptora após refletirem e propagarem em 

um determinado treicho  da ionosfera, retornando a terra devido a dois mecanismos, sendo um 

as faixas mais baixas de frequência onde a onda reflete na base da ionosfera  e no outro, 

refração continuado do meio até o retorno. Para as faixas de frequência mais baixa é possível 

alcançar até alguns milhares de quilômetros, porém para frequências mais elevadas dirigidas a 

essa região perdem-se no espaço e não permitem a formação de enlace. 

 Nas ondas troposféricas, ocorrem variações acentuadas no indice de refração, oque 

acarreta mudanças na direção da propagação, essa variação faz com que em algumas situações 

a onda retorne a superfície da terra.  

 A propagação ocorrida na trosposfera destina-se a altas faixas de frequencias para 

distancias entre dezenas e poucas milhares de quilometros. As ondas se propoagam ao longo 

do contorno do solo e predominam em baixas frequências. 

 Nesse caso, o alcance dependerá da frequência e polarização; a atenuação é acentuada 

quando se usa a polarização horizontal porém com alcance menor se utilizado polarização 

vertical, porém devemos desconsiderar a onda de superfície na composição do campo que 

atinge o receptor em sistemas de comunicação com alta frequência. 

Em conclusão disto, para se compor um sinal que alcance o receptor em um rádio 

enlace, devemos levar em consideração os efeitos das ondas troposféricas, inosféricas e as 

terrestres ou de superfície, ocasionadas pelas ondas diretas e refletidas. 

 

2.8 FAIXAS DE PROPAGAÇÃO 

 

As primeiras pesquisas com comunicações sem fio usavam ondas de grande 

comprimento (3km a 25km ou 12kHz a 100kHz). Na década de 1920 experimentaram-se 

freqüências mais elevadas utilizando reflexões ionosféricas. Com isso o aumento na demanda 

dos serviços de radiodifusão e de telecomunicações trouxe congestionamento e saturação nas 

freqüências mais baixas.  

Em 1956, a Comissão Internacional de Radiocomunicações (CCIR) dividiu o espectro 

eletromagnético classificando as diversas freqüências como mostra a tabela a seuir: 

  



 
 
Limite de Freqüência Compr. de Onda - λ  Denominação Obs. 

30 -300 Hz 10 4 - 10 3 km ELF  

300 – 3000 Hz 10³ - 10² km VF Freq. Voz 

3 – 30KHz 10² - 10 km VLF Ondas muito Longas 

30 – 300 KHz 10 – 1 km LF Ondas Longas 

300 – 3000 KHz 1000 – 100m MF Ondas Médias 

3 – 30 MHz 100 – 10m HF Ondas Curtas 

30 – 300 MHz 10 – 1m VHF Ondas Muito Curtas 

300 – 3000 MHz 100 – 10 cm UHF Microondas 

3 – 30 GHz 10 – 1 cm SHF Microondas 

30 – 300 GHz 10 – 1 mm EHF Microondas 

300 – 3000 GHz 1 – 0,1 mm Sem denominação  

3 a 375 THz 100 – 0,8µm Infravermelho Comunicações Ópticas 

375 – 790 THz 0,8 – 0,38µm Luz visível  

790 – 22.500 THz 380 – 13.3 nm Ultra violeta  

 

Tabela 1: Faixa de Frequência 

 

Dentro de cada faixa existem características específicas de mecanismos de propagação, assim 

resumidos: 

 

• Faixa ELF – Faixa de freqüência cujas ondas penetram razoavelmente no solo ou na água, 

portanto possui aplicações em comunicação com submarinos e escavações de minas. As 

aplicações operam nesta faixa com transmissores de alta potência e grandes antenas; 

 

• Faixa VLF – O mecanismo de propagação utilizado nesta faixa é a reflexão ionosférica, 

sendo  considerado um ótimo condutor, pois induz pequena atenuação na onda refletida; 

 

• Faixa LF – Até os 100kHz nesta faixa, que vai até os 300kHz, a reflexão ionosférica é 

utilizada, embora a atenuação na onda seja maior que a da faixa de VLF; 

 

• Faixa MF – Acima de 100kHz, o mecanismo de propagação utilizado é o de ondas de 

superfície com menor atenuação que o da reflexão ionosférica; 

 



 
 
• Faixa HF – Nesta faixa de freqüência aparece o mecanismo da refração ionosférica, visto 

que em regiões mais próximas do transmissor ainda permanece a presença das ondas de 

superfície; 

 

• Faixa de VHF em diante – Nestas faixas não se utiliza mais à refração ionosférica, pois as 

ondas refratadas não atingem o ângulo necessário até os limites da ionosfera para retornar à 

superfície terrestre. Acima de VHF são usadas antenas diretivas que concentram a energia em 

feixes mais estreitos, estabelecendo as ligações por meio da onda espacial direta entre as duas 

antenas – transmissora e receptora, formando sistemas em visada direta. Nas faixas de VHF e 

UHF é possível trabalhar com enlaces obstruídos, enquanto que nas faixas de SHF e EHF 

deve-se necessariamente ter visibilidade direta. 

 

Critério adotado: 

 

 Faixa N limita-se aos valores NN f 10.310.3,0 ≤≤ , com os comprimentos de onda 

correspondentes calculados considerando o meio como vácuo. 

 

Exemplos de serviços: 

 

• radiodifusão AM: 300kHz – 30MHz 

• TV - 54MHz a 88MHz e 174MHz a 216MHz (VHF), outros canais até perto de 

600MHz (UHF) 

• Telefonia móvel celular: 800MHz a 900MHz 

• Rádio FM: 88MHz – 108MHz 
 

Costuma-se ‘considerar a faixa de radiofreqüência até a proximidade de 300MHz e acima 

destes valores já se têm freqüências conhecidas como microondas, onde a faixa de 

microondas é aquela na qual os comprimentos de onda envolvidos são da mesma ordem de 

grandeza das dimensões físicas das componentes utilizadas ou menores. 

 

2.9 ZONA DE FRESNEL 

 

A Zona de Fresnel é um aspecto de suma importância no planejamento e 

troubleshooting de um link RF. Pode ser definida como uma série de elipses concêntricas em 



 
 
torno da linha de visada. Ela é importante para a integridade do link porque determina uma 

área em torno da linha de visada que pode introduzir interferência no sinal caso ele seja 

bloqueado.  

 

 

 

 
Esquema 9: Zona de Fresnel 
Fonte: LEHPAMER, 1976. 

 

 

De acordo com LEHPAMER, a superfície do elipsóide é definida pelo trajeto d por 

alguma quantidade fixa em função de λ e n, onde n é um número inteiro e positivo. 

LEHPAMER, 1976. 

Ainda de acordo com LEHPAMER, para a primeira Zona de Fresnel, n é igual a 1 e o 

comprimento do trajeto difere em metade do valor λ , isso significa que a reversão de fase em 

180° em relação ao trajeto direto. Na prática, somente a primeira Zona de Fresnel precisa ser 

considerada. LEHPAMER, 1976. 

Na situação ideal, o rádio enlace terá sua primeira Zona de Fresnel livre se nenhum 

objeto for capaz de fazer difração ao penetrar a elipsoide correspondente ou visada direta. 

Nesse caso é necessário fazer uma resslava pois existe diferença entre visada direta visual ou 

somente visada direta, que considera apenas a visibilidade óptica, visão a olho nú ou por 

instrumentos ópticos, entre as duas extremidades do enlace e a rádio visão ou 

radiovisibilidade, que leva em consideração o conceito de Elipsóide de Fresnal. 



 
 

A primeira Zona de Fresnal se torna muito importante, pois dependendo do percentual 

que esta zona esteja livre de qualquer obstáculo, então podemos condiserar a propagação em 

espaço livre, por que dentro do primeiro Elipsoide de Fresnel as ondas se somam. A obstrução 

faz com que a radiação enfraqueça no ponto d. 

Sendo assim, a radiação precisa de uma seção suficiente para a propagação e radiações 

dos sucessíveis anéis de Fresnel, cancelando uma a outra e deixando a radição do circulo 

central como sendo a principal e que não deve ser obstruída. 

Para cáculo da Elipsóide de Frenal é utilizado a seguinte formúla: 

 

fdd
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Sendo: 

f - Frequência [MHz]; 

1d  e 2d - distâncias [km] entre o transmissor e receptor em que o raio da elipsóide é 

calculado. 

 

Para o caso particular do cálculo do raio de Frenel no ponto central do percurso: 

 

dnR f λ
2
1

=  

 Sendo: 

 n  - número inteiro que caracteriza a ordem do Raio de Fresnel; 

 λ  - comprimento de onda[m]; 

 d  - distância entre dois pontos [m]. 

 

Outra situação particular é quando necessitamos calcular o raio de Fresnel próximo a 

uma das estações ou quando 1d >> 2d . 

λ2ndR f =  

Portanto, todo o dimensionamento das alturas das torres e antenas é baseado no 

cálculo da porcentagem da liberação da primeira Zona de Fresnal. 

  



 
 
3 SISTEMA DE TRANSMISSÃO 

 

Um sistema de comunicação pode ser dividido em três partes: sistema de transmissão, meio de 

propagação e o sistema de recepção. Cada sistema de transmissão processa a informação de acordo 

com as caracteristicas do seu meio que irá transportá-la.  

 Na tecnologia rádio sobre fibra são utilizados vários tipos de modulação e multiplexação, a 

serem apresentados no decorrer deste capítulo. 

 

3.1 COMPONETES 

 

De acordo com RIBEIRO, para ter-se um sistema de comunicação óptica é necessário 

que se tenha uma fonte de luz que garanta o nível de potência necessário e a capacidade de 

modulação com elevadas taxas de transmissão. Atualmente a fonte óptica mais conveniente 

para o uso em enlaces de longas distâncias e que exijam taxas de modulação mais elevada é o 

diodo laser. RIBEIRO, 2003. 

 Por possuir técnicas de modulação externa é possível se ter transmissão com taxas de 

até algumas dezenas de giga-hertz ou até mesmo gigabits por segundo. Modulações diretas no 

diodo envolvem valores de até alguns gigabits por segundo. 

 Ainda de acordo com  RIBEIRO, 2003  para obtermos esse desempenho de elevadas 

taxas de transmissão os diodos monomodo são os que mais se aplicam, pois apresentam 

maiores vantagens do que os outros. O uso desse diodo se faz necessário em um projeto ROF, 

pois nessa tecnologia buscamos o a lcance de distâncias longas e esse diodo se torna 

adequado, pois seus níveis de potência são maiores que o de outras fontes disponíveis como, 

por exemplo, os diodos emissores de luz. RIBEIRO, 2003. 

 Os diodos de laser trabalham nas faixas de 1mW e 10mW enquanto outros modelos de 

fontes ópticas trabalham na faixa de microwatts, por este motivo os projetos da tecnologia 

ROF utilizam o diodo laser. 

 Em vista das rápidas variações de suas características em função da temperatura é 

necessária a utilização de dispositivos que estabilizem a temperatura. Em suas aplicações são 

associados a circuitos capazes de compensar as variações de temperatura que surgem no nível 

de potência de saída e em suas consequências sobre a modulação. 

 Ainda de acordo com RIBEIRO, a figura a seguir  mostra o espectro de luz de diodo 

monomodo, cuja largura de linha deve apresentar valores na faixa de 0,1nm a 0,5nm para 



 
 
operações com comprimento de onda de 1300nm ou 1500nm, para poder minimizar a perda 

de potência do diodo. RIBEIRO, 2003. 

 
Gráfico 1: Espectro de uma luz emitida por um diodo laser do tipo monomodo. 

Fonte: RIBEIRO, 2003. 
 

3.2 TÉCNICAS DE MULTIPLEXAÇÃO 

 

É a técnica de multiplexação que permite a transmissão de mais de um sinal em um 

mesmo meio físico. A capacidade de transmissão do meio físico é dividida em canais, com a 

finalidade de transportar informações de equipamentos distintos. No sistema ROF utiliza-se 

técnicas de multiplexação a fim de aumentar a capacidade de transmissão.  

Em geral são utilizados dois tipos diferentes de multiplexação, a saber: 

 

- TDM – Multiplexação por Divisão de Tempo 

- WDM – Multiplexação por Divisão de Comprimento de Onda 

 

 O esquema  a seguir apresenta de maneira sucinta o processo de multiplexação: 

 
Esquema 10: Processo de Multiplexação 

Fonte: Própria Autoria. 
 



 
 
O intervalo entre amostras sucessivas no sinal composto é: 

a
S NfN

TT 1
==  

 Sendo: 

T – Intervalo do quadro; 

af  - Frequência de Amostragem do Sinal. 

 

Conclui-se que, a taxa de transmissão é dada por: 

 

a
S

S Nf
T

R ==
1  

 

3.2.1 TDM – Multiplexação por Divisão de Tempo 

 

De acordo com o artigo apresentado por MARTIGNONI, este tipo de multiplexação se 

beneficia do fato de que a capacidade (em quantidade de bits por segundo) do meio de 

transmissão, em muitos casos, excede a taxa média de geração de bits das estações conectadas 

ao meio físico. Ela intercala os bits, que fluem das linhas de baixa velocidade, dentro da linha 

de maior velocidade. MARTIGNONI, 2011. 

Nesta técnica, cada um dos canais de informação é composto por um intervalo de 

tempo, como será apresentado na figura 12. Para que essa associação de varias informações 

seja feita é utilizada uma memória de separação (Buffer) para cada canal.  

 
Esquema 11: Esquema básico do processo de Multiplexação por Divisão de Tempo 

Fonte: MARTGNONI, 2011. 
 



 
 

Na maioria dos projetos, pode-se utilizar um repetidor a uma distância 

aproximadamente de 30 a 40 km.  As desvantagens apresentadas neste sistema é o 

processamento do sinal original com certa quantidade de bits de informação, o atraso devido à 

espera de sequência de transmissão de cada nó e a limitação na taxa de transmissão. 

 

3.2.1.1 Padronização TDM 

 

Para a sincronização correta dos sinais multiplexados, torna-se necessária a existência 

de bits especiais e padronizados de sincronismo que controlem os tempos de inserção de todos 

os sinais nos quadros. 

Foi necessário padronizar a maneira de empacotar os canais no tempo, para a 

compatibilização em os MUX’s. Os americanos padronizaram um sistema de 24 canais 

telefônicos, com 128 níveis de quantização, o que corresponde a 7 bits por código PCM. Este 

sistema é conhecido como sistema T1, e tem as seguintes características apresentadas abaixo, 

conforme a ANATEL. 

 

- Canal de voz: 0 a 4KHz, correspondendo a 8.000 amostras x 7 bits ou 56Kbps de 

voz. Porém para cada canal existe mais 1 bit, para sinalização telefônica. Assim, tem-se por 

canal 8 bits x 8.000 amostras ou 64Kbps; 

- Sinal TDM: os 24 canais formam um quadro. Para cada quadro há 1 bit de 

sincronismo. O quadro completo terá (8 x 24 + 1) bits ou 193 bits. Este quadro se repete 8.000 

vezes por segundo. Logo a velocidade será de 193 x 8.000bps ou 1.544Kbps. 

- Sistema T1: é um TDM de 24 canais de voz, usando PCM de 7 bits, que necessita 

um meio de transmissão para 1,544Mbps, cuja faixa é 772KHz. 

 

Os europeus, para diminuir o ruído de quantização, utilizaram os 8 bits do canal 

americano exclusivamente para a voz. Com 8 bits foi possível quantizar em 256 níveis, o que 

melhorou a qualidade de voz. Em contra partida separaram 2 canais de voz para sinalização e 

serviços. Padronizaram então um sistema TDM com 30 canais de voz e 2 para serviços, 

totalizando 32 canais. Este sistema é conhecido como E1 e possui as seguintes características: 

 

- Canal de voz: 0 a 4KHz, correspondendo a 8 x 8.000bps ou 64Kbps 

- Sinal TDM: 64Kbps x 32 canais = 2.048Kbps. Esta velocidade é comumente 

aproximada e referida como 2Mbps. 



 
 

- Sistema E1: é um TDM de 30 canais de voz, usando PCM de 8 bits, que necessita de 

um meio de transmissão para 2.048Kbps, cuja faixa é de 1.024KHz. O Brasil adotou o 

sistema E1, europeu. 

 

3.2.2 WDM – Multiplexação por Divisão de Comprimento de Onda  

 

Ainda de acordo com, MARTIGNONI, esta técnica é utilizada em sistemas ópticos de 

transmissão onde vários feixes luminozos são transmitidos em uma única fibra, conforme 

ilustração abaixo. MARTIGNONI, 2011. 

 

Esquema 12: Processo de Multiplexação em Comprimento de Onda em Comunicações Ópticas. 
Fonte: Acervo Próprio. 

 

Com taxa de transmissão alta, este sistema é capaz de transmitir grande quantidade de 

sinais com este procedimento. O objetivo de qualquer forma de multiplexação é compartilhar 

o meio. O WDM, no caso das fibras tem o objetivo de tornar o meio mais eficiente, 

possibilitando não somente o aumento da banda sem alteração da infraestrutura, mas também 

dando maior flexibilidade aos sistemas de fibras ópticas.  

De acordo com MARTIGNONI, em cada terminal transmissor são gerados diversos 

comprimentos de onda introduzidos no multiplexador óptico e acoplados a fibra. Esses sinais 

são retirados na extremidade oposta onde se tem um divisor ou demultiplexador óptico. As 

estratégias para demultiplexação podem dar-se de diferentes formas. Pode-se dividir o feixe 

com os comprimentos de onda ainda multiplexado no número de saídas desejado e, só então, 

demultiplexá-las; ir separando o feixe uma fibra de cada vez, demultiplexando cada saída; e, 

finalmente, demultiplexar e separar cada saída ao mesmo tempo, de uma só vez. Utiliza-se um 

filtro onde passa somente o comprimento de onda desejado, com a supressão dos demais em 



 
 
cada saída. O processo WDM é muito usado em sistemas de telefonia, CATV (Community 

Antenna Television ou Cable Television), telecomunicações intercontinentais. 

MARTIGNONI, 2011. 

 

3.2.3  SCM – Multiplexagm de Subportadora  

 

A multiplexação é utilizada em um sistema de radiofrequência com o objetivo de 

transmitir múltiplos canais em um único meio físico ou no espaço livre. O sistema SCM pode 

ser considerado uma técnica não só de multiplexação, mas também de modulação, isso vai 

depender se os sinais transmitidos são vários ou apenas um sinal RF sobre uma portadora 

óptica. Quando falamos de multiplexação, nos referimos a modulações (analógicas ou 

digitais) em subportadoras com objetivo de compartilhar o enlace com o envio de vários 

portadoras no domínio elétrico em um único meio de transmissão óptico. O processo de 

subportadoras é realizado em combinação de duas etapas de modulação em diferentes 

domínios. 

De acordo com ARSAT e TOGNERI, o primeiro processo é feito no domínio elétrico 

onde os diferentes sinais de RF modulado utilizam formatos de modulação de acordo com o 

sinal aplicado na entrada do sistema. Na segunda parte do processo, o sinal que foi obtido 

passa por um processo de modulação no domínio óptico alterando o nível do sinal óptico, de 

acordo com as características da portadora RF modulada. Para que isso ocorra, emprega-se 

um modulador óptico externo que recebe o feixe de luz vindo de um diodo laser e o processa 

com o sinal RF. Ao concluir-se este estágio, o feixe óptico da saída do modulador é acoplado 

a uma fibra óptica. ARSAT, 2001 e TOGNERI 2005. 

TOGNERI ainda relata que ao ser combinada com a técnica de multiplexação por 

comprimento de onda (WDM) a técnica SCM torna-se mais eficaz. Essa combinação 

conhecida como SCM/WDM permite que o sistema tenha várias portadoras ópticas 

moduladas em uma mesma fibra óptica. TOGNERI 2005. 

A figura a seguir mostra o espectro do sistema SCM, sem a combinação entre SCM e 

WDM, onde observamos diversas subportadoras moduladas eletricamente )( fsnfc − e 

)( fsnfc + , onde fc é a frequência central óptica e fsn a n-ésima frequência de subportadoras 

em apenas uma frequência (fc). 



 
 

 

Esquema 13: Técnica SCM. 
Fonte: TOGNELI, 2005. 

 

3.2.4  WDM / SCM – DESCRIÇÃO DO SISTEMA 

 

A figura abaixo mostra a técnica SCM/WDM, onde observamos uma melhor 

utilização do meio óptico, onde várias subportadoras elétricas são moduladas em diversos 

comprimentos de onda, onde temos um aumento significativo na eficiência espectral do 

sistema. TOGNERI, 2005. COELHO, 2007. 

 

Esquema 14: Técnica SCM./WDM 
Fonte: TOGNELI, 2005. 

 

A seguir segue o esquema de modulação SCM, onde temos o espectro óptico 

resultante da modulação de um sinal RF sobre uma portadora óptica. 

 

Esquema 15: Multiplexagem de sub-potadora. 
Fonte: Propria Autoria. 



 
 

A utilização do SCM começou por ser bastante usada em sistemas de TV a cabo 

(CATV) já mencionado aqui. De acordo com MOHD, MALEK, SITI, MOHAMAD, a 

associação de SCM ao DWM dá origem a sistemas híbridos SCM-WDM, permitindo um 

aumento significativo de capacidade e largura de banda. MOHD, MALEK, SITI, 

MOHAMAD, 2003. A partir da figura abaixo, estudaremos os sub-blocos do sistema SCM / 

WDM. 

 
 Esquema 16: Sistema de Multiplexação de Sub-portadora – SCM 

Fonte: COELHO, 2007. 
 

 



 
 
3.2.4.1 Vantagens SCM 

 

O simples fato de lidar com a transferência de diferentes sinais, multiplexados em um 

único meio óptico faz com que o SCM seja uma excelente opção quando se trata de 

transmissão de sinais de rádio frequência por meio de fibra. Basicamente, o conceito do RoF é 

implementado com a utilização do SCM, onde qualquer sinal elétrico pode ser modulado com 

uma portadora RF e após isso modulado por uma portadora óptica. De acordo com os estudos 

realizados por MARTIGNONI e COELHO, temos outras vantagens alcançadas com a 

utilização do SCM: MARTIGONI, 2011. COELHO, 2007. 

 

• Capacidade de combinação ao sistema de óptica no espaço livre – FSO (Free Space 

Optic) e sistema óptico WDM; 

• Para uma única portadora óptica, a largura de banda do sinal elétrico pode ultrapassar 

10GHz; 

• Menos implementações complexas resultando na redução dos custos;  

• Utilização de dispositivos de RF por serem mais maduros que os dispositivos ópticos. 

De acordo com XIAO e WEINER, o SCM torna-se simples e de baixo custo para aplicações 

onde se deseja fornecer serviços de dados, voz, CATV, HDTV ou qualquer outra combinação. 

XIAO, WEINER, 2005.  

De acordo com NG’OMA o sistema de transmissão de sinais analógicos requer um 

alto índice de sinal/ruído (C/N) na recepção, isso se dá devido a não linearidade desses sinais. 

Este sistema apresenta como a maior desvantagem o não aproveitamento das capacidades 

totais da fibra óptica. Porém, esta desvantagem é ultrapassada quando utilizamos a associação 

SCM-WDM.  

De acordo com o artigo publicado por RAMASWAMI; SIVARAJAN; SASAKI, as 

limitações presentes no sistema SCM são a não linearidade e o efeito de clipping. A corrente 

elétrica de condução média que define a potência média. Assim, para manteremos uma 

potência óptica baixa,  a corrente elétrica também deve ser de igual modo, como mostra a 

figura a seguir. RAMASWAMI; SIVARAJAN; SASAKI, 2010. 



 
 

 

Esquema 17: Linearidade entre a potência óptica e a corrente elétrica. 
Fonte: Optical Networks: A Practical Per-spective. Ramaswami; Sivarajan; Sasaki, 2010. 

 

Ainda de acordo com RAMASWAMI; SIVARAJAN; SASAKI, a existência de 

produtos de intermodulação é uma limitação técnica SCM, onde são gerados sinais nas 

frequências fi ± fj ± fk causando o efeito de crosstalk. Sendo assim, os sistemas SCM 

necessitam de utilizar lasers particularmente lineares. RAMASWAMI; SIVARAJAN; 

SASAKI, 2010. 

No caso do clipping, ele provoca distorção nos sinais, cortando o sinal quando a 

corrente elétrica desce abaixo de um determinado limiar, sendo assim a potência óptica fica 

com valor igual a zero. Isto ocorre quando vários sinais são multiplexados e estes se 

encontram em fase, assim aumentando a amplitude total e consequentemente a potência 

óptica. Alguns sistemas são projetados para permitirem uma probabilidade de corte pequena, 

desta forma os requisitos da potência óptica à custa de uma pequena distorção no sinal. 

 

Esquema 18: Efeito de clipping. 
Fonte: Optical Networks: A Practical Per-spective. Ramaswami; Sivarajan; Sasaki, 2010. 



 
 
4 RÁDIO SOBRE FIBRA 

A tecnologia RoF nos permite fazer a transmissão de sinais de rádiofrequência ( 

Radio-Frequency RF) em ligações de fibra óptica, permitindo a comnbinação de redes ópticas 

com redes sem fio. Esta combinação faz com que tenhamos as vantagens do dois sistemas, 

obtendo assim um sistema com um largura de banda e mobilidade elevada e uma baixa 

atenuação. 

Como já mencionado anteriormente no decorrer deste trabalho, o sistema RoF ainda 

possibilita a simplificação da Estações Rádio Base ( Radio Base Stations – RBSs), que são 

compostas por estações centrais de processamento ( Central Statioms, CS) e por unidades 

remotas (Remote Units, Rus), ligadas por fibra óptica. 

 

 
 

Esquema 19: Sistema RoF Simplificado 
Fonte: Acervo Próprio. 

 
 

A ideia principal deste sistema é de simplificar as RBSs, pois toda a geração e 

processamentos dos sinais transmitidos está centralizado numa CS, sendo os sinais apenas 

enviados por uma fibra de forma transparente, até uma RU, onde o sistema se resume em O-

E/E-O e uma antena de recepção e emissão de sinais RF. 

O gráfico a seguir mostra a crescente utilização dos meios sem fio e a crescente 

demanda por uma comunicação global através dos diversos meios como a internet. Conforme 

KIM, atualmente a utilização de um meio físico que faça a distribuição de forma mais barata, 

melhorando as taxas de transmissão e atingindo locais onde enlaces de RF não são possíveis 

fazer a comunicação até então, a partir deste conceito nasceu a tecnologia RoF. KIM, 2005. 



 
 

 
Gráfico 2: Crescimento Global do Número de Assinantes Fixos e Móveis. 

Fonte: KIM, 2005. 
 

 
4.1 ARQUITETURA 

 

Como mostrado no esquema anterior, o sistema RoF é comporto por uma CS e uma ou 

várias RUs que cobrem uma determinada área. Diferentes processos de modulação são 

utilizados para levar uma informação a portadora, com isso transmitimos os dados 

previamente codificamos em determinado meio. Com isso é possível alterar sua amplitude, a 

frequência, sua fase ou uma combinação de todos estes procedimentos. A modulação 

analógica é utilizada na transmissão RoF, por ser simples e de baixo custo ao contrário da 

difundida modulação digital. De acordo com SILVIA, a modulação digital tem quatro 

variações possíveis, (SIVIA, 2010): 

 

 

• IM – intensity Modulation; 
• PFM – Pulse Frequency Modulation 
• PFM associada a técnica FDM – Frequency Division Multiplexing; 
• PFM associada a técnica FDM e WDM 

 

Porém em rádio frequência sobre fibra, utilizamos somente a Modulação por 

Intensidade, devido a simplicidade do sistema a ser abordado. 

 



 
 
4.2 MODULAÇÃO POR INTENSIDADE 

 

Este sistema de modulação torna o processo da tecnologia RoF bastante simples, tanto 

na geração como na recepção óptica, permitindo modulação direta dos laser como também 

modulação externa da portadora óptica. 

  O processo da modulação IM é feito analogicamente onde não existe sinal discreto 

com utilizado na transmissão binária, tornando a aplicação mais barata devido ao uso de 

dispositivos simples. De acordo com KIM, existem três tipos de modulação IM: 

 

• Modulação Direta: onde o próprio sinal de RF na entrada do circuito (RFin) modula o 

feixe de luz com a intensidade proporcional a do sinal de entrada. KIM, 2005. 

 

 

 
Esquema 20: Modulação por Intensidade – Modulação Externa 

Fonte: Acervo Próprio 
 

• Modulação Externa: utiliza fonte de luz com comprimento de onda fixo como 
portadora e o sinal de RF introduzido modula esta portadora conforme apresentado a 
seguir.  

 
 
 

 
 

 
 

 
Esquema 21: Modulação por Intensidade – Modulação Externa 

Fonte: Acervo Próprio 
 

 
 

• Modulação Heteródina ( RHD Remote Heterodyne Detection): Aplicam-se dois feixes 
distintos de luz externos como portadoras que são combinados para se obter o 
comprimento de onda desejado. KIM, 2005. 
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Esquema 22: Modulação por Intensidade – Modulação Heteródina 
Fonte: Acervo Próprio 

 

4.2.3  MODULADOR MACH-ZENDER 

 

A modulação direta torna-se difícil para transmissão de altas taxas de dados (10GBit/s 

ou superiores). Sendo assim, utilizam-se modulações externas, que permitem aumentar a taxa 

de transmissão consideravelmente. 

De acordo com o artigo da SHF, o modulador Mach-Zehnder, baseia-se no efeito 

eletro-óptico. Pode ser constituído de materiais como o LiNbO3 ou semicondutores como o 

GaAs e InP. 

 
Esquema 23: Esquema do Modulador de Mach-Zehnder 

Fonte: Acervo Próprio 
 

  



 
 
4.2.3.1  Funcionamento 

 

Ao se aplicar uma tensão, o sinal óptico em um caminho é modulado em fase 

conforme o comprimento do percurso óptico. Combinado os dois caminhos com diferentes 

mudanças de fase, a modulação em fase é convertida em modulação de intensidade. Caso as 

fases dos dois caminhos forem iguais, mas diferentes em valores, não haverá gorjeio na saída 

do modulador, significa que a saída é somente modulada por intensidade. 

O tipo de enlace MZM não se limita pela disponibilidade de lasers a comprimento de 

onda preferidos. Essa flexibilidade significa que se podem ser usados enlaces MZM com 

comprimentos de onda WDM densos (DWDM) para fornecer maior capacidade por fibra. Os 

enlaces MZM, podem ser usados em ambas direções. 

 

4.3 VANTAGENS DO RoF 

 

 Abaixo são listados algumas das vantagens da utilização da tecnologia RoF que estão 

relacionadas com a utilização da fibra óptica para transmitir sinais de RF. Além da vantagem 

de transportar os sinais de RF, existem vantagens relacionadas com o processamento 

centralizado, característico RoF, que são listadas a seguir: 

• Baixa atenuação; 

• Elevada largura de Banda; 

• Mobilidade no acesso; 

• Imunidade a interferências eletromagnéticas; 

• Facil manutenção e instalação; 

• Consumo de potência reduzido; 

• Vários operadores e vários serviços; 

• Alocação dinâmica de recursos. 

 

4.3.1 Baixa Atenuação 

 

Para o caso de transmissão de sinais, a fibra óptica apresenta uma menor perda de 

potência de transmissão comparada alguns sistemas que utilizam transmissão pelo espaço 

livre, cabo coaxial e guia de ondas.  



 
 

De acordo com SILVA e RIBEIRO, os sistemas de transmissão de sinais pelo espaço 

livre tem um custo elevado e apresenta alguns problemas, de vido a limitações de espectro, o 

surgimento de interferências de outros sistemas e fatores climáticos. A perda em cabos 

coaxial está ligada diretamente a frequência de operação, como exemplo, um sistema  que 

opera em 5GHz pode vir a presentar perdas acima de 100dB/Km. Sendo assim, conclui-se que 

para transmissões com uma frequência elevada é necessário o uso de 

amplificadores/regeneradores. A curva característica da atenuação da fibra é apresentada 

abaixo, a atenuação é dependente do comprimento de onda  que apresenta menor atenuação 

em torno dos comprimentos de onda nas janelas de 1310nm e 1550nm, que podem obter 

atenuações próximas de 0,3dB/Km. Comparado com sistemas que utiliza cabo coaxial e 

espaço livre, essas perdas se tornam muito inferiores. Conclui-se que sendo assim, temos uma 

transmissão atingindo uma maior distância e uma menor potência emitida, minimizando a 

quantidade de repetidores por enlace. SILVA, 2010. RIBEIRO, 2003. 

 
                        Banda de 0,85µm                                           Banda de 1,30µm          Banda de 1,55µm 

 
Comprimento de Onda (µm) 

 
Gráfico 3: Atenuações em 1310nm e 1550nm 

Fonte: RIBEIRO, 2003. 
 

 
JANELA DE TRANSMISSÃO COMPRIMENTO DE ONDA (NM) ATENUAÇÃO (dB/km) 

1° JANELA 850 2,0 
2° JANELA 1300 / 1310 0,36 
3° JANELA 1550 0,20 

 
Tabela 2: Janelas Ópticas 

Fonte: FURUKAWA, 2012. 
 

 



 
 
4.3.2 Elevada Largura de Banda 

 

A elevada largura de banda é uma outra vantagem da tecnologia RoF, resultante da 

fibra óptica, pois elas oferecem três combinações de três principais janelas de trasnmissão, 

como mostrado anteriormente ( olhar tabela 2).  

 
Gráfico 4: Janelas de transmissão da fibra óptica. 

Fonte: KEISER, 1991. 
 

De acordo com SILVA, a elevada largura de banda é proporcionada devido à alta 

frequência com que as portadoras são utilizadas. A partir disto obtem-se uma alta velocidade 

de transmissão com taxa elevada, resultando num aumento de informações a ser transmitida 

comparada a outros tipos de transmissão. SILVA, 2010. 

Ainda de acordo com SILVA, com a técnica de multiplexação em comprimento em 

comprimento de onda (WDM) a capacidade do sistema pode ser aumentada. Existema 

algumas limitações como a dispersão que podem ser minimizadas com o uso de fibras de 

baixa dispersão ou dispersão negativa. SILVA, 2010. 

 

4.3.3 Mobilidade no Acesso 

 

As redes sem fio permitem uma maior mobilidade, pois dispensa a existência de um 

meio físico para a comunicação. Durante a comunicação a Mobile Station – MS, pode estar 

em movimento, não dependendo de um canal de comunicação fixo. 



 
 
4.3.4 Imunidade a Interferências Eletromagnéticas 

 

De acordo com Silva, as Fibras Ópticas como meio de transmissão, não possui 

interferências de sinais eletromagnéticos, pois é isolante, gerando sinais de melhor qualidade 

independente do ambiente do qual esteja, estando livre ou não ter ruídos eletromagnéticos, 

além de possuir um melhor sistema de segurança. SILVA, 2010. 

 

4.3.5 Manutenção e Instalação 

 

De acordo com HAMAM, no sistema RoF, todo equipamento complexo está na 

Central Station (CS), levando a existencia de Rus mais simples. As Rus podem ser apenas 

contituídas por um fotodíodo, um amplificador RF e uma antena, para o DL, e um Laser UL. 

HAMAM, 2008. Neste caso também é necessário um circulador óptico para a multiplexagem 

dos dois sentidos. 

Ainda de acordo com HAMAM, desta maneira o reduzido número de componentes 

torna as RUs menores e mais leves, permitindo a fácil instalaçao e manutenção. Em relação 

aos custos, estes são reduzidos substancialmente num sistema RoF, pois as RUs são em 

números elevados mas têm custos reduzidos. HAMAM, 2008. 

 

4.3.6 Varios operadores e serviços 

 

 De acordo com JEMISON, o sistema RoF permite a transmissão de sinais relativos a 

vários operadores e serviços em uma única ligação. Isso é permitindo utilizando as técnicas de 

modulação e multiplexagem óptica, tornando o sistema RoF totalmente trasnparente, servindo 

apenas de meio de transmissão de sinais. JEMISON, 2001. 

 

4.3.7 Alocação dinâmica de recursos 

 

 Como as funções de processamento são centralizados na CS, com isso é possível a 

alocação dinâmica de recursos, aumentando a capacidade de uma determinada RU quando 

esta estiver com maior tráfego de dados, adicionando mais canais de comunicação para a RU 

pretendida. 

 

 



 
 
4.3.8 Baixo Consumo de Potência 

 

De acordo com SILVA, em sistemas que utilizam a transmissão pelo espaço livre ou 

até mesmo o cabo coaxial, tem-se um alto consumo de potência, devido as perdas por 

atenuação, interferências ou pela necessidade de se ter na BS um consumo maior de potência. 

Como os equipamentos de multiplexagem e geração estão na CS, a BS se torna 

simplificada e com um menor processamento, com isso o consumo de potência é reduzido. 

SILVA, 2010. 

 

 

4.4 LIMITAÇÕES DO RoF 

 

 Os sistemas RoF são fundamentalmente analógicos, podendo no entanto transmitir 

sinais digitais. Como trata-se de um sistema analógico torna-se importante levar em 

consideração o ruído e a distorção típica do sistema. 

De acordo com SILVA, as principais limitações deste sistema estão no desempenho 

apresentadas pelos componentes, como distorção, dispersão e o efeito das não-linearidade que 

afetam a faixa dinâmica, limitando o desempenho do sistema, exigindo em alguns casos uma 

maior potência de transmissão. SILVA, 2010. 

Outra limitação que deve ser considerada, trata-se da atenuação que limita este 

sistema, pois mesmo que seja reduzida junto a outros sistemas de transmissão, a atenuação na 

fibra existe e tem de ser considerada, principalmente em distância extremamente longas. 

 

4.4.1 Faixa Dinâmica (DR) 

 

 Nas fibras ópticas existe, também os efeitos não-lineares que geram sinais indesejados, 

causando interferência com os sinais transmitidos. 

 De acordo com SILVA, a DR é a não linearidade encontrada nos dispositivos ópticos, 

que é esponsável pela maior limitação de um sistema RoF. Devido a esta limitação é 

necessário que potência maiores sejam utilizadas em alguns casos, como os casos de enlaces 

com grandes distâncias e sem amplificadores para intermediar. Para controlar este tipo de 

problema, são utilizados técnicas que regulan o ganho para que o sinal recebido fique dentro 

da Faixa Dinâmica. SILVA, 2010. 

 



 
 
4.4.2 Dispersão 

 

A dispersão está relacionada a velocidade dos diversos modos de propagação. A luz é 

injetada numa fibra óptica na forma de um pulso que, ao longo da propagação, vai se 

espalhando ou alargando, temporalmente. Os componentes espectrais viajam na fibra em 

diferentes velocidades e conduzem a chamada Dispersão da Velocidade de Grupo (GVD – 

Group Velocity Dispersion) que varia de acordo com o comprimento de onda. 

 

4.4.2.1 Dispersão Modal 

 

Ainda de acordo com SILVA, RIBEIRO e também pelos estudos feitos pela 

FURUKAWA, fabricante de cordões de fibra, a dispersão modal é causada pela variação 

geométrica da fibra, pois não é um cilindro com dimensões físicas perfeitamente constantes. 

Estas imperfeições são causadas pelo processo de fabricação e também pelo esforço mecânico 

exercido em cima da fibra nas curvaturas. SILVA, 2010. RIBEIRO, 2003, FURUKAWA, 

2012. 

A Dispersão Modal pode ser classificada como primeira ordem (first-order), conhecida 

como DGD, e PMD segundo ordem (second-order) conhecida como SOPMD. O SOPMD 

resulta da dispersão que ocorre por causa da dependência do comprimento de onda do sinal e 

da largura espectral. FURUKAWA, 2012. 

 

4.4.2.2 Dispersão Material 

 

SILVA E RIBEIRO mostram que o índice de refração depende do comprimento de 

onda, onde a fonte de luz não é perfeita, concluindo-se que cada comprimento de onda existe 

um índice de refração e que cada comprimento de onda viajará com uma velocidade, 

causando assim diferença entre os tempos de propagação. SILVA, 2010. RIBEIRO, 2003. 

 

4.4.2.3 Dispersão de Guia de Onda 

 

Esta dispersão ocorre devido às variações nas dimensões do núcleo e do comprimento  

  



 
 

de onda transmitido. Esse efeito é mais frequente nas fibras monomodo devido ao 

pequeno diâmetro do núcleo. SILVA, 2010. RIBEIRO, 2003. 

 

4.5 APLICAÇÕES DO RoF 

 

 O sistema RoF é utilizado em muitas aplicações onde há necessidade de altas taxas de 

transferência como redes de banda larga sem fio, redes de telefonia móvel e o fornecimento 

de cobertura sem fio em localidades onde a condição da área torna impossíveis as instalações 

de centrais ou estações rádio bases.  

O RoF, também pode ser utilizados em serviços de banda larga onde tiramos 

vantagens da fibra óptica com frequências elevadas. 

Outras aplicações, são a utilização deste sistema em redes móveis banda larga (e.g 3ª e 

4º geração móvel),  wireless indoor, redes de dados sem fio e redes de banda ultra larga ( 

Ultra WideBand, UWB).  O RoF também pode ser utilizado, devido ao tamanho reduzido das 

RUs, para melhorar a cobertura de redes sem fio pré-instaladas, em zonas de difícil cobertura, 

como túneis, onde uma pequena célula é necessária e a instalação de equipamentos volumosos 

não são visíveis. 

De acordo com SILVA, as aplicações que requerem elevada SFDR ( Spurious-Free 

Dynamic Range), que é a relação entre a potência do sinal de entrada e a amplitude do 

harmônico mais proeminente, fazem com que a tecnologia RoF seja inadequada, devia à alta 

limitação da faixa dinâmica. Nas aplicações de GSM ( Global System for Mobile 

Communications) requer SFDR acima de 70dB em sua parte externa da rede. Em contra 

partida, é possível utilizar o RoF em redes internas com um acrescimo de aproximadamente 

25%, chegando a 50dB. 

Em aplicações em ambientes fechados o RoF trabalha como um sistema de antenas 

fechadas. SILVA, relata que em uma rede UMTS ( Universal Mobile Telecommunications 

System), ao contrário da rede GSM, as redes UMTS utilizam tecnologia WCDMA ( Wide-

Band Code-Division Multiple Access), pois possuem a particularidade de controlar sua propria 

potência de transmissão, garantindo o sincronismo do nível da potência do sinal entre os UE 

(User Equipment) e as BS. Ainda de acordo com SILVA, as redes UMTS, não requer altos 

índices de SFDR, sendo assim o sistema RoF poderão ser usados tanto em ambientes abertos 

quanto fechados nas redes de telefonia de 3° geração. SILVA, 2010. 

Além destas aplicações, outras aplicações de banda larga e elevados débitos como as 

redes ópticas passivas ( Passive Optical Network, PON) são propicios à utilização da fibra 



 
 
como meio de transporte dos sinais do rádio, devido à transparencia dos sistemas RoF, 

possibilitando diversos serviçoes na mesma ligação de fibra óptica e permitido que as redes 

PON não necessitam de converter os sinais RF antes destes serem intregues ao cliente final. 

A figura a seguir mostra a aplicação do sistema RoF com vários serviços em ambiente 

indoor. Neste exemplo são mostradas aplicações como: serviço de televisão, serviço de 

telefone móvel, serviço de internet sem fio e vídeo-vigilância, sobre uma única rede RoF. 

 
Esquema 24: Cenário indoor com aplicação Rof. 

Fonte: QUIAN, 2006. 
 
 

De acordo com SOUZA, o sistema RoF proporcionou a integração das redes celulares 

utilizando equipamentos ópticos possibilitando a conexão entra a estação Central e a Estação 

Rádio Base. Também possibilitou a transferência de dados com largura de faixa suficiente 

para atender tráfego de dados com altas taxas de transmissão através do meio óptico 

garantindo confiabilidade e imunidade dos sistemas a interferências eletromagnéticas. 

SOUZA, 2002. 

 
 
 
  



 
 
4.6 COMPONENTES DO SISTEMA 

 

Em um sistema RoF a portadora pode ser gerada por um Light-emitting diodes (LED) 

ou por um  Light Amplification by Stimulated Emission of Radion (LASER). O laser pode ser 

modulado diretamente com o sinal de RF ou utilizando um modulador externo, nesse caso a 

portadora óptica é gerada por laser de onda contínua ( Continuous Wave, CW), no capítulo 

4.1 são apresentados os tipos de modulação utilizadas nos sistemas RoF. 

 

 

4.6.1 Fibra Óptica 

 

A fibra óptica possui inúmeras vantagens para o sistema de transmissão, além de 

oferecer alto desempenho para os diversos sistemas e grande largura de faixa, possui também 

grande importância para os sistemas RoF. 

Primeiramente a largura de faixa e o ruído estão ligados a este tipo de meio. A 

velocidade da transmissão do meio é determinada pela largura de faixa, nesse caso conclui-se 

que quanto maior a largura de faixa, maior será a velocidade de transmissão ou vice-versa. 

Um dos cuidados que devemos ter é em relação à largura de faixa relativa, pois ela também é 

uma banda absoluta que por sua vez é dividida pela frequência central. Outro aspecto 

importante é que não se pode evitar o ruído do sistema, onde devemos observar a relação 

sinal/ruído.  

Para aplicações de longas distâncias ou de potências baixas, o sinal captado pelo 

receptor pode ser muito pequeno, ou em outas situações, menores do que o ruído 

propriamente dito, nesse caso devemos ficar atento quanto ao seu dimensionamento, pois os 

fatores como velocidade, potência de transmissão, largura de faixa, relação sinal-ruído, pode 

ser um grande problema para diversas aplicações. 

Utiliza-se a fibra óptica como um dos principais matérias. A fibra é composta por uma 

sílica de vidro, que é um tipo de cristal com propriedades dielétricas oque a torna totalmente 

imune a qualquer interferência ou radiação eletromagnética. 

O funcionamento da fibra baseia-se no fenômeno físico da reflexão da luz que é 

quando um feixe de luz atinge uma superfície e é desviado para o mesmo meio de onde veio. 

As fibras ópticas são compostas do núcleo, região cilíndrica central por onde a luz passa, pela 

casca, que envolve o núcleo e por um revestimento primário, que tem a função de proteger a 

fibra. 



 
 

 
Esquema 25: Composição de um cabo de fibra óptica 

Fonte: Própria Autoria 
 

A classificação de uma fibra são as características de propagação do sinal luminoso na 

fibra, a capacidade de transmissão, a largura de banda e a facilidade de acoplamento com os 

equipamentos ativos e conexões. As fibras podem ser de plástico ou de vidro, mas ambas são 

compostas basicamente de uma mistura de dióxido de silício, porém com índices de refração 

diferentes. 

 De acordo com estudos da FURUKAWA, a fibra óptica além de ser SMFs( Singular-

Multi Fibers, SMFs) podem ser multimodo (Multi-Mode Fibers, MMFs) dependendo do 

número de portadoras. FURUKAWA, 2012. 

 De acordo com RAMASWAMI, as fibras SMF apenas transportam a luz no modo 

fundamental, o diâmetro do seu núcleo é de cerca de 0 a 10µm, sendo da mesma ordem da 

grandeza do comprimento de onda transmitido, não permitindo assim a propagação dos 

restantes dos modos de transmissão. RAMASWAMI, 2010. 

 Ainda de acordo c om RAMASWAMI, as fibras MMFs tem núcleo maior, na ordem 

dos 50 a 85µm permitindo vários modos de transmissão, introduzindo o efeito de dispersão 

intermodal, devido ao fato de vários modos de propagação percorrerem distâncias diferentes, 

oque faz com que chegue ao receptor em diferentes tempos. O esquema a seguir apresenta os 

diferentes tipos de fibras, RAMASWAMI, 2010 

 



 
 

 

Esquema 26: Tipos de Fibras Ópticas. 
Fonte: Gerd Keiser, 1991. 

 

 

4.6.2 Funcionamento da Fibra 

 

A fibra óptica é uma estrutura projetada para guiar luz sobre distâncias ou caminhos 

não necessariamente retos. A propagação da luz em fibras ópticas ocorre devido ao 

confinamento da radiação do núcleo da fibra através do princípio da reflexão interna total da 

luz.  Na extremidade da fibra é injetado um feixe de luz que percorre por sucessivas reflexões 

até o destino final. 

A figura a seguir mostra a composição da fibra, núcleo, região cilíndrica central por 

onde passa a luz, a casca por sua vez envolve o núcleo e por fim o revestimento primário, que 

te a função de proteger a fibra. 

 



 
 

 
Esquema 27: Composição da Fibra Óptica 

Fonte: Própria Autoria. 
 

As dimensões do núcleo variam conforme o tipo de fibra óptica, entre 8 e 200 microns 

e a casca entre 125 e 240 microns. Atualmente são utilizadas as fibras com núcleo de 9,50 ou 

6,2 microns e com casaca de 125 microns. 

Na composição da Fibra Óptica, o núcleo e a casaca são de vidro, porém possuem 

índices de refração diferentes. De acordoo com RIBEIRO, o índice de refração do núcleo (N1) 

é maior que o índice de refração da casca (N2), a fim de garantir possibilidades de reflexão 

total na interface das duas regiões. RIBEIRO, 2003. 

De acordo com as leis da reflexão e da refração, para obtermos a reflexão total, a luz 

deve sair de um meio mais refringente para um meio menos refringente e o ângulo de 

incidência entre a casca e o núcleo deve ser igual ou maior do que o ângulo crítico, que é dado 

por senƟc=N2/N1, onde Ɵc é o ângulo crítico. 

 No capítulo 4.2, são apresentados os moduladores que compõe este sistema. Como 

abordado anteriormente e de acordo com QIAN, os moduladores tem a função de modular 

uma portadora óptica gerada por um laser CW com o sinal RF que se pretende transmitir. Os 

moduladores ópticos têm banda larga e baixa frequência de chirp, permitindo a transmissão 

de sinais RF com frequências na faixa de dezenas de GHz. QIAN, 2006. 

 

 

 



 
 
4.7 COMPONENTES 

 

4.7.1 Multiplexador Óptico 

 

De acordo com FALSARELLA, o OADM ( multiplexador de injeção e extração, de 

Optical Add-Drop Multiplexer) , é o elemento que está situado na rede óptica, e tem a função 

principal de  multiplexar diversos streams de diferentes velocidade em um único stream 

óptico na rede, além de proposrcionar funções de extração de injeção. FALSARELLA, 2009. 

 

4.7.2 Processo de extração 

 

 Ainda de acordo com FALSARELLA, para que a extração de comprimentos de ondas 

de um WDM ocorra, é necessário utilizar a demiltiplexação do sinal WDM. 

• Separar o comprimento de onda 1310nm dos outros; 

• Extrair os quatro comprimentos de onda de derivação dos outros quatro fim a fim, 

tanto inferiores quanto superiores; 

• Extrair os comprimentos na faixa de 1590nm e 1610nm dos comprimentos nas faixas 

de 1550nm e 1570nm; 

• Extrair o comprimento de onda de 1610nm com o comprimento de 1590nm. 

FALSARELLA, 2009.  

 

4.7.3 Processo de Injeção 

 

 Ainda abordado por FALSARELLA, o processo de injeção ocorre de forma contrária 

da extração, neste caso o OADM é simétrico se comparado à extração (DEMUX) e a injeção 

(MUX). FALSARELLA, 2009 

 

4.8 SISTEMA DE RECEPÇÃO 

 

Após a geração e a transmissão do sinal pela fibra óptica, o mesmo deve ser entregue a 

um receptor que irá tratá-lo, fazendo o processo de modulação e demodulação, recuperando 

assim o sinal com a informação inicial. 

 



 
 
4.8.1 Componentes 

 

4.8.1.1 Fotodiodos 

 

 De acordo com RIBEIRO e MSPC, o fotodiodo é constituído de junção, para que seja 

possível a utilização da luz como fator principal no controle de corrente elétrica. A junção dos 

fotodiodos são do tipo pm semicondutor e a região de operação é restringida pela região de 

polarização reversa com sensibilidade a luz. RIBEIRO, 2003. MSPC, 2012. 

 Os fotodiodos estão localizados na saída da linha de transmissão óptica, que possue 

elemento receptor para interpretar a informação de um determinado sinal, este elemento 

receptor é conhecido como fotodetector, que tem por finalidade detectar a potência óptica, 

para converter as variações desta potência em variações de corrente elétrica. 

 É preciso que o fotodector apresente um bom desempenho e altas velocidades de 

respostas e possuir sensibilidade no comprimento de onda de emissão em casos de sinça 

óptico é de baixa intensidade e distorcido. Outro fator que deve ser observado, é que a largura 

de banda seja grande o suficiente para resistir ao débito de informação, introduzir o mínimo 

de ruído no sinal, permitir que as variações de temperatura sejam insensíveis e que as 

dimensões físicas do canal de transmissão sejam compatíveis. Existem vários tipos de 

fotodetector, sendo alguns deles fototransistores, fotodiodos ADP e PIN. RIBEIRO, 2003. 

MSPC, 2012. 

 

4.8.1.2 Fototransistor 

 

De acordo com RIBEIRO, o fototransistor é a união de dois diodos de junção agripado 

ao efeito transistor, fazendo com que se transforme em um efeito fotoelétrico. É apresentado 

com dois terminais, sendo eles o coletor e o emissor e a base serve para que seja feita a 

polarização ou controle elétrico. Ele ainda permite detectar certa incidência de luz e 

proporciona um ganho através de um único componente. RIBEIRO, 2003. 



 
 

 
Esquema 28: Estrutura Fototransmissor. 

Fonte: Acervo Próprio. 
 

 

4.8.1.3 Fotodiodos APD – Avalanche Photodiode 

 

De acordo com RIBEIRO, os fotodiodos ADP, amplificam na parte interna a corrente 

primária. Apresentam uma região de campo elétrico alto, que acelera os fotoportadores até 

uma determinada velocidade compatível para produzir novos portadores com as colisões com 

os átomos com esta velocidade. RIBEIRO, 2003. 

 

4.8.1.4 Fotodiodos PIN – Pin Photodiode 

 

 De acorodo com RIBEIRO, os fotodiodos PIN possuem uma estrutura de uma junção 

pm, com região suavemente dopada de largura Wi ( região de intrínseca) entre as regiões p e 

n, e apresentam níveis de dopagem altos. Sua região de deplação de largura Wd, possui região 

intrísica com as regiões p e n. Em casos em que o fóton incidente permite energia maior ou 

idêntica ao intervalo energético no meio das bandas (band gap) do dispositivo semicondutor, 

o fótom alimenta uma energia e excita um elétron da banda de valência, para que assim a 

banda de condução seja deslocada. Neste procedimento gera pares livres de elétrons, ou seja, 

lacunas conhecidas por fotoportadores. Este sistemas de comunicação mais lentos trabalham 

com comprimentos de ondas na faixa de 0,8 a 1,6µm, onde apresentam ótimo desempenho. O 

esquema a seguir mostra o fotodetector PIN. RIBEIRO, 2003. 

 



 
 

 
Esquema 29: Fotodetector PIN 

Fonte: Acervo Próprio. 
 

4.8.2 Vantagens e Desvantagens do APD em Relação ao PIN 

 

Ainda de acordo com RIBEIRO e MSPC, uma das vantagens está relacionado com o 

ganho existente na conversão óptico-elétrica. São destacadas abaixo algumas desvantagens, 

RIBEIRO, 2003. 

 

• Ruído quântico pode apresentar a limitação em seu desempenho, no PIN é 

desconsiderado, o o ruído é apenas do circuito; 

• É mais caro e mais complexo; 

• Alta sensibilidade, como o ganho de uma determinada temperatura; 

• As tensões de polarização necessitam ser superiores para garantir a multiplicação em 

avalanche. 

 

  



 
 
5 CONCLUSÃO 

 

Tradicionalmente, os sinais RF são distribuídos por sistemas que utilizam a 

transmissão por espaço livre ou cabo coaxiais. Os sistemas RoF nos permitem transmitir 

sinais modulados em RF sobre fibra óptica, simplificando as estações base, pois passam a ser 

divididos em estações centrais de processamento e em unidades remotas. Nas unidades 

remotas apenas são efetuadas conversões E-O e O-E de modo a transmitir e receber os sinais 

de uma antena. 

 O objetivo deste trabalho foi mostrar o estudo da propagação de sinais em um sistema 

RoF, apresentando a tecnologia de transmissão de rádio sobre fibra, seu processo de 

transmissão, e o sistema de recepção. 

 A tecnologia RoF consiste na modulação de um feixe óptico por um sinal de Rf que 

será multiplexado e inserido no meio de transmissão. O sinal será detectado pelo fotodetector 

e passará pelo processo de demultiplexação e de demodulação, recuperando-se do sinal RF. 

 Assim conclui-se comparativamente a um sistema convencional, os resultados obtidos 

com o sistema de baixo custo são piores relativamente á qualidade de transmissão mas 

melhores em termos de custos associados, pois utilizam apenas um laser, tornando a estação 

remota ainda mais simples. Mesmo estudos apontando que os resultados sejam piores, eles 

estão dentro dos limites impostos, sendo realizável a utilização destes sistemas de baixo custo 

para curtas e medias distâncias. No caso de distâncias longas utilizando apenas um laser, o 

sinal óptico perco duas vezez a distância da CS até a RU, oque torna a distância um fator 

limitado para o sistema, podendo ser utilizado um amplificador óptico, que por consequência 

aumenta os custos do sistema e podera, dependendo do caso não ser compensatório face a 

solução convencional. 

 O uso da tecnologia RoF é atrativo para diversas aplicações, já que elmina os custos de 

cabeamento no trecho final de uma rede de acesso e permite utilizar a estrutura física de fibra 

óptica, combinado as altas taxas e a robustez dos sistemas ópticos com a mobilidade oferecida 

pelos sistemas sem fio. 

Conclui-se também que a utilização RoF permite a construção de redes de acesso 

confiáveis elevadas taxas, com excelente qualidade de serviço (QoS). A parte óptica oferece 

um aumento na taxa de transmissão de dados a dezenas de quilômetros além de proteger a 

informação de interferências eletromagnéticas e ainda permite um baixo consumo de 

potência, trazendo mobilidade e flexibilidade do serviço para os usários. 



 
 
5.1 TRABALHO FUTURO 

 

 Nos sistemas de comunicações ópticas existem inúmeras soluções em estudos, nas 

quais estão empenhadas a melhorar o desempenho deste sistema. Em constante evolução este 

sistema nos permite ir mais afindo a estudos de componentes ópticos e de modulações mais 

avançadas que permitem um melhor desempenho e custos ainda mais reduzidos. 

 Pode-se também estudar quais os melhores sinais rádio que se podem transmitir em 

fibras ópticas e os limites dos sistemas rádio dobre fibra, arranjando soluções que possam 

explorar a capacidade máxima dos sistemas ópticos e sistemas de rádio. Ainda é possível se 

estudar mais afundo os melhores componentes ópticos para se utilizar no sistema RoF, fontes, 

receptores e modulações. 

 Outra possibilidade de estudo, está na linha das técnicas de geração de sinais RF 

utilizando a técnicas de conversão FM-IM, travamento de fase óptica, bloqueio por injeção 

óptica – OIL, travamento de fase de injeção óptica, duplo modo (MDL). Aplicação da 

tecnologia RoF em rede IEEE 802.15.4. Modulação Óptica com Dupla Faixa Lateral (ODSB, 

Optical Double Side Band). Modulação Óptica com Faixa Lateral Simples e Portadora 

Suprimida ( OSSB-BC, Optical Single Side Band Suppressed Carrier). 
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