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RESUMO 

O laser de fibra dopada com Érbio é apresentado nesta tese numa nova configuração: 

cavidade ultralonga, com dimensão da ordem de dezenas de quilômetros. Foram investigados 

os mecanismos responsáveis pela formação e evolução do pulso em cavidades com 

comprimentos de 16,4 m a 100,8 km operando em regime de acoplamento de modos ativo na 

taxa de repetição de 1 GHz. A variação da largura dos pulsos e da potência de pico nestes 

lasers definem três regimes de propagação no interior das cavidades sendo possível identificar 

os mecanismos responsáveis pela formação e evolução em cada um destes regimes, 

dependendo da relação entre o comprimento da cavidade (Lcav) e o comprimento de dispersão 

(LD) e também em relação ao comprimento não-linear (LNL). Quando Lcav é menor que LD e 

LNL, não há efeito dispersivo e não-linearidades apreciáveis na evolução do pulso, obtendo-se 

aproximadamente 30 ps. Neste regime, a duração final é determinada pela teoria de 

acoplamento de modos ativo. Para Lcav menor que LD mas ~LNL, a evolução do pulso é 

dominado pela não-linearidade onde a automodulação de fase resulta em alargamento 

espectral. Além disso, para cavidades mais longas que 12,6 km, Lcav ~ LD e Lcav mais longo 

que LNL, a duração do pulso na saída aumenta proporcionalmente com a dispersão acumulada 

e ocorre a propagação de pulsos sob efeito solitônico. Complementando o estudo, o laser na 

configuração em laboratório é comparado com o laser montado em campo, sendo utilizado em 

ambos 50 km de fibra padrão. O laser à fibra dopada com Érbio é modulado ativamente com 

taxa de repetição variando entre 1 e 10 GHz gerando pulsos de 35,2 a 68,7 ps. A duração dos 

pulsos gerados em frequências altas está de acordo com a teoria de Kuizenga-Siegman. No 

entanto, em baixas frequências os pulsos têm potência de pico intracavidade alta o que 

permite que haja a formação de pulsos solitônicos na propagação. Dependendo do nível da 

potência de bombeamento, da taxa de repetição e do comprimento da cavidade, os dois lasers 

podem operar em acoplamento de modos ativo ou sob a influência do regime solitônico que 

trava a duração do pulso de acordo com a dispersão e comprimento da cavidade. Devido à 

robustez do sóliton, esta condição elimina a maior parte da influência do ambiente no 

acoplamento de modos do laser na configuração em campo, tornando os dois lasers muito 

similares. 

 

Palavras-chave: Laser à fibra dopada com Érbio, cavidade ultralonga, laser em anel, 

acoplamento de modos ativo, propagação de pulso, efeito solitônico, rede KyaTera. 



 

ABSTRACT 

 

We investigated the mechanisms responsible for pulse formation and evolution in 

Erbium-doped fiber lasers with cavity lengths varying from 16.4 m to 100.8 km that were 

actively mode-locked at repetition rate of 1 GHz. The variation of pulse widths and the peak 

powers in these lasers defined three regimes of propagation inside the cavities and we 

identified the mechanisms responsible for the pulse formation and evolution in each one of 

these regimes depending on the ratio between the cavity length (Lcav) and the dispersion 

length (LD) and nonlinear length (LNL). When Lcav is shorter than LD and LNL, there is neither 

dispersive nor nonlinear effect during pulse evolution (pulse has a duration of approximately 

30 ps). In this regime, its final duration is determined by the standard theory of active mode-

locking. For Lcav shorter than LD but ~ LNL, the pulse evolution is in the nonlinearity-dominant 

regime where the self-phase modulation leads to spectral broadening. In addition, for cavities 

longer than 12.6 km, Lcav ~ LD and also longer then LNL. The pulse evolution is in the 

dispersion-dominant regime with its duration depending on the accumulated dispersion. In 

this regime the soliton effect takes place and the final pulse duration depends on the cavity 

length. Also, we present a comparison between an in-field and in-laboratory 50 km ultralong 

Erbium fiber lasers actively mode-locked with repetition rate varying from 1 to 10 GHz 

generating pulses from 35.2 to 68.7 ps. The pulse widths generated at higher frequencies are 

in agreement with Kuizenga-Siegman theory. However, for lower frequencies the pulses have 

higher intracavity peak power which allows the soliton effect to take place. Depending on the 

pump power level, the repetition rate and the cavity length, both lasers can operate in active 

mode-locking or under the influence of the soliton regime that locks the pulse duration 

according to the dispersion and cavity length. Due to the soliton robustness, this condition 

eliminates most of the environmental influence in the in-field mode-locking regime and 

makes both lasers very similar. 

 
 

Keywords: Erbium fiber laser, ultralong cavity, ring laser, actively modelocking, pulse 

propagation, soliton effect, KyaTera Network. 
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1 Introdução 

Não há dúvidas de que o laser é uma das invenções de maior importância tecnológica 

dos últimos 50 anos. Apesar da grande evolução dos lasers e suas aplicações, ainda há muita 

pesquisa em andamento. O entendimento da física dos lasers tem sido um constante e 

motivador desafio sempre que novos materiais, efeitos e técnicas são reportados na área da 

pesquisa em óptica e fotônica. Neste capítulo apresentamos os principais estágios da evolução 

histórica do laser e os objetivos de estudo desta tese. 

A partir dos estudos de Charles H. Townes e sua equipe que realizaram a demonstração 

do MASER (Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation), foi apresentado 

em 1960, o primeiro LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) de 

luz visível realizado por Theodore Maiman [1]. O meio de ganho utilizado neste laser foi um 

cristal de rubi em formato de cilindro, bombeado por uma lâmpada espiral tipo flash de alta 

intensidade. 

Este arranjo inicial impulsionou o surgimento de muitos outros tipos de lasers, com 

diversos meios de ganho: gás, estado sólido e líquido, onde o comprimento de onda de 

emissão do laser seria definido pelo espectro característico de cada material. Foram estudados 

também os tipos de bombeamento responsáveis por estimular o meio de ganho: descarga 

elétrica, reação química e bombeio óptico [2]. 

O primeiro laser a fibra foi demonstrado no início da década de 1960 por Snitzer [3]. O 

meio de ganho era feito de vidro dopado com Neodímio em formato helicoidal com 1 metro 

de comprimento e emissão em 1,06 µm. A evolução das fibras ópticas de baixa perda 

contribuiu para que este tipo de laser recebesse considerável atenção principalmente a partir 

da década de 1980. Em lasers a fibra, a emissão de luz é obtida a partir do bombeamento de 

fibras dopadas com terras raras que vão desde 650 nm produzida por Samário [4] até 2260 nm 

produzida por Túlio com co-dopagem de Hólmio [5]. Algumas terras raras são comumente 

utilizadas como dopantes em fibra óptica tais como Érbio (Er3+), Itérbio (Yb3+) e Praseodímio 

(Pr3+) sendo que alguns íons operam em várias regiões do espectro. 

O desenvolvimento das comunicações ópticas contribuiu para o surgimento do laser a 

fibra dopada com Érbio com emissão em 1,5 µm apresentado por Payne et al. em 1986 [6]. 

Neste artigo, foi demonstrada a primeira montagem de um laser de fibra CW (Continuous 

Wave) utilizando 90 cm de fibra dopada com Érbio sendo bombeada com laser de Argônio em 
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514,5 nm. Apresentou também a geração de pulsos de 60 a 200 ns com pico de potência de 

até 2W numa taxa de repetição de 200 Hz através de Q-switching. 

O laser a fibra dopada com terras raras necessita de comprimentos de fibra da ordem de 

centímetros até alguns metros e potências de bombeio a partir de dezenas de mW. Bombeado 

com laser de diodo, tem a vantagem de ser relativamente fácil de manipular e pode operar em 

temperatura ambiente. Atualmente, muitos componentes ópticos podem ser fabricados em 

fibra contribuindo para a redução da perda por alinhamento mecânico e acoplamento. 

Outra forma de montar um laser a fibra, apresentado por Stolen et al. em 1978 [7] foi 

utilizando o efeito não linear de espalhamento Raman estimulado que gera emissão em 

qualquer fibra óptica podendo operar em qualquer comprimento de onda, dependendo 

diretamente do laser de bombeamento utilizado. A desvantagem deste tipo de laser comparado 

com lasers de fibra dopada é que necessita de potência elevada de bombeamento (centenas de 

mW até alguns W) e também comprimento longo de fibra (da ordem de quilômetros) quando 

comparado com os lasers à fibra dopada com terras raras. 

Lasers a fibra podem ser modulados ativamente utilizando modulador de amplitude ou 

de fase ligado a um gerador elétrico controlado externamente, ou passivamente quando a 

flutuação da intensidade age em conjunto com não linearidades da fibra podendo ser também 

através da inserção de um elemento absorvedor saturável na cavidade que modula a perda sem 

controle externo. 

O primeiro laser com cavidade em anel todo em fibra produzindo pulsos estáveis de 

sub-picossegundos na taxa de repetição fundamental foi demonstrado por Ippen et al. em 

1992 [8]. A emissão ocorria em 1535 nm com largura espectral FWHM (Full Width at Half-

Maximum) igual a 9 nm, na taxa de repetição de 42 MHz. Pulsos com duração aproximada de 

452 fs e potência de pico de 101 W foram obtidos num laser à fibra dopada com Érbio com 

comprimento de cavidade de 4,8 m e modulado passivamente. As medidas foram realizadas 

aumentando-se gradualmente a potência de bombeamento, encontrando-se o limiar do laser 

CW com 20 mW. Por meio de acoplamento de modos passivo com 1 pulso por volta e 53 mW 

de potência de bombeamento, obteve-se 282 µW de potência no sinal de saída. Múltiplos 

pulsos por volta na cavidade foram obtidos a partir de 76 mW de potência de bombeamento. 

Um dos métodos de acoplamento de modos passivo recentemente desenvolvido baseia-

se na utilização de filmes finos de polímero com nanotubos de carbono como absorvedores 

saturáveis inseridos entre dois conectores a fibra dentro da cavidade. Um dos trabalhos 

publicados recentemente faz um estudo com dois diâmetros de nanotubos de carbono (0,8 e 



15 

1,0 nm) em duas diferentes concentrações analisando a operação de lasers a fibra dopada com 

Érbio de 5, 9, 15 e 45 metros de cavidade [9]. A amostra que resultou em melhor eficiência no 

acoplamento de modos em comprimento de onda de 1,5 µm utilizou nanotubos de carbono 

com diâmetro de 1,0 nm, sendo medida uma largura espectral FWHM de 5,7 nm na cavidade 

com 9 m de comprimento.  

O método de geração de pulsos utilizado nos estudos desta tese foi o acoplamento de 

modos ativo devido à possibilidade de operar na faixa de GHz controlado externamente. No 

final da década de 80, este método foi apresentado em laser à fibra dopada com Érbio sendo 

modulado inicialmente na faixa de kHz e MHz. Um desses trabalhos apresentou a montagem 

de cavidades de 20 a 5000 m com acoplamento de modos na frequência fundamental de cada 

cavidade, ou seja, de 40 kHz a 10 MHz usando modulação em amplitude. Foram gerados 

pulsos de 18 a 80 ps com potência de pico de até 6W sendo emitidos em 1536 nm [10].  

Apesar das pesquisas iniciais em baixa frequência, o que tornou a utilização do 

acoplamento de modos ativo atrativo foi a operação em altas taxas de repetição possibilitando 

o desenvolvimento de lasers e sistemas ultrarrápidos [11]. Conforme apresentado por Ippen et 

al., a modulação de fase na frequência de 1 GHz dessintonizado de 5 a 20 kHz possibilitou a 

geração de pulsos curtos no regime denominado acoplamento de modos assíncrono [12]. 

Utilizando esta mesma técnica com frequência de modulação de 2,5 a 12 GHz foi possível 

gerar pulsos ultracurtos de 396 fs [13]. 

Atualmente, a geração de pulsos em laser a fibra obtida através de acoplamento de 

modos possui inúmeras aplicações dependendo do comprimento de onda e da duração do 

pulso. Pode ser usado em medicina, sensoriamento, espectroscopia, usinagem e corte, além de 

em sistemas de comunicação óptica. 

Estudos indicam que nas próximas duas décadas, os fornecedores dos sistemas de 

telecomunicações se verão frente a um sufocante crescimento na demanda do tráfego. Uma 

das motivações de nosso trabalho tem sido o estudo realizado por Desurvire sobre a demanda 

da capacidade e os desafios tecnológicos no desenvolvimento dos dispositivos ópticos 

utilizados nos sistemas de transmissão [14]. As previsões de crescimento mais conservadoras 

indicam que o sistema de comunicações ópticas é a única tecnologia capaz de suportar o 

crescimento de tráfego de informações seja ele global, regional ou local. Até pouco tempo 

atrás, o espectro óptico utilizado em telecomunicações parecia ser praticamente infinito, no 

entanto, esta estimativa é incorreta quando a demanda do tráfego é extrapolada para 2025. 

Deve-se estar preparado para um grande choque na demanda por tráfego somente dentro de 
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alguns anos. Neste aspecto, é necessário haver contínuo desenvolvimento e pesquisa de novos 

modelos de fontes pulsadas capazes de operar em altas velocidades, gerando pulsos 

ultracurtos. A compreensão da física de geração e propagação dos pulsos em lasers e em 

fibras ópticas torna-se de extrema importância no âmbito do desenvolvimento de novos 

dispositivos para comunicações ópticas. 

A pesquisa realizada nesta tese teve como objetivo demonstrar o desenvolvimento de 

uma nova configuração de laser em que a fibra óptica instalada pela cidade de São Paulo é o 

meio de propagação da cavidade ressonante formando um laser à fibra gigante. A inovação 

deste trabalho foi estudar a dinâmica de formação e evolução dos pulsos no interior de uma 

cavidade laser ultralonga de 100 km de extensão em regime de acoplamento de modos ativo 

operando em altas taxas de repetição. 

No capítulo 2 temos o histórico e as pesquisas recentes em lasers com cavidade de 

centenas de metros até centenas de quilômetros denominadas de longa e ultralonga. No 

capítulo 3 dois conceitos são apresentados de forma independente: a geração e a propagação 

dos pulsos. A teoria da geração de pulsos é apresentada pela técnica de acoplamento de 

modos ativo, também denominada de teoria de Kuizenga e Siegman. Veremos também os 

efeitos lineares e não-lineares que governam a evolução do pulso na propagação ao longo de 

uma fibra óptica. No capítulo 4 são apresentados os resultados experimentais da geração e 

dinâmica da formação dos pulsos em dez configurações de laser a fibra dopada com Érbio 

sendo a primeira cavidade da ordem de metros e a décima com 100 km de comprimento. No 

capítulo 5 o laser é montado em campo utilizando a rede KyaTera e comparado com 

resultados obtidos no laser em laboratório utilizando bobinas de SMF. A geração dos pulsos é 

analisada fixando-se o comprimento da cavidade em 50 km e variando-se a frequência de 

modulação de 1 a 10 GHz. Por fim, no capítulo 6 temos as conclusões e os possíveis trabalhos 

a serem desenvolvidos no futuro. 

 

  



17 

2 Histórico dos Lasers com Cavidade Longa e Ultralonga 

2.1 Introdução 

O objetivo deste capítulo é apresentar as pesquisas já realizadas em lasers com cavidade 

longa e ultralonga encontrados em periódicos e congressos para na sequência apresentar os 

meus resultados. 

Considerando os lasers de fibra, com relação ao tamanho da cavidade, temos os lasers 

longos, da ordem de centenas de metros até alguns quilômetros e os chamados ultralongos que 

correspondem aos lasers com cavidade de dezenas até centenas de quilômetros. 

Uma característica interessante neste tipo de cavidade é o espaçamento estreito entre os 

modos longitudinais. No caso de cavidade Fabry-Pérot, pode ser calculado pela fórmula: 

�� = �2� (1) 

 onde c é a velocidade da luz, n é o índice de refração e L é o comprimento total da cavidade. 

Em laser tipo semicondutor �� é da ordem de centenas de GHz e em lasers à fibra 

convencionais �� é da ordem de dezenas de MHz. Aqui, �� é da ordem de kHz. 

2.2 Laser com Cavidade Longa 

Em 1982, com o avanço da tecnologia de fibras de baixa perda, Nakazawa et al. 

propuseram um laser com comprimento de cavidade muito mais longo do que os existentes 

até então. O intuito era evitar a alta perda por difração não havendo condições para a 

oscilação laser em comprimentos longos de cavidade ao ar livre [15]. A Fig. 1 apresenta a 

configuração experimental do laser de He-Ne com coeficiente de ganho, 2��(�) de 

aproximadamente 0,18/m e comprimento de ganho efetivo, La de 1,5 metros, composto por 2 

espelhos com refletividades r1 = r2 = 0,995, um trecho de fibra óptica e uma lente objetiva de 

microscópio para acoplar o feixe entre o meio de ganho e a fibra (R = 0,8). 

 
Figura 1 - Configuração experimental do primeiro laser a fibra óptica com cavidade de 101 metros [15]. 
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As medidas foram obtidas através de um fotodetector Ge-APD (Avalanche Photodiode), 

um analisador de espectro e um CRT (Cathode Ray Tube) utilizado para aquisição de 

imagens. 

A emissão em 1,15 µm foi acoplada em uma fibra multimodo de índice gradual com 

perda de 0,7 dB/km (α = 1,61 x 10-4 m-1) numa cavidade linear. Nestas condições foi 

analisada a formação dos modos longitudinais com três comprimentos de fibra: 1,65, 11,3 e 

101 metros resultando em frequências de separação entre modos de 34, 8,2 e 1 MHz, 

respectivamente. Além disso, nos casos em que foram utilizadas as fibras de 11,3 e 101 m foi 

verificada a formação de um envelope espectral com separação entre picos de 75 MHz 

conforme pode ser visto nas Figs. 2(a) e 2(b). Esta separação foi atribuída a um comprimento 

de ressonância de 2 m correspondente a uma sub-cavidade óptica formada entre um dos 

espelhos, M1 até a entrada na fibra óptica, trecho onde estava localizado o meio de ganho, 

considerando também os vãos entre o He-Ne e o espelho, e entre o He-Ne e a fibra. 

As Figs. 2(c) e 2(d) apresentam os detalhes da estrutura de modos do espectro a fim de 

estimar a separação entre as frequências adjacentes formadas na cavidade com 101 metros de 

fibra, obtendo-se Δ� = 1,0	���. 

  

  
Figura 2 - Espectro RF gerado no laser com 101 metros de fibra dentro da cavidade. (a) e (b) espectro expandido. 

(c) e (d) espectro com melhor resolução onde é possível verificar o Δf = 1,0	MHz [15]. 
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Nas condições apresentadas pelo laser de He-Ne do experimento, o comprimento 

máximo da fibra óptica, Lf(max) que pode ser inserido nesta cavidade de forma a manter a 

oscilação laser seria de aproximadamente 260 metros, obtida através da equação (2), sendo 

limitado principalmente pela perda: 

�( !") = #$% &� '()(*+*(,)(,*-, (2) 

onde .�# e .�$ denotam os coeficientes de reflexão dos espelhos necessários para o início da 

oscilação sem a fibra devendo satisfazer a seguinte condição: 

(.�#.�$)# $⁄ 01232��(�)!4 = 1 (3) 

2.3 Lasers com Cavidade Ultralonga 

O interesse por cavidades longas e ultralongas ressurgiu muito tempo depois em meados 

da década de 2000 com os primeiros trabalhos sendo apresentados em amplificação (e não 

laser especificamente). Um deles publicado por Ania-Castañón [16], demonstrava 

teoricamente uma configuração de amplificação Raman distribuída (DRA - Distributed 

Raman Amplification) com bombeamento bidirecional em 1366 nm e duas grades de Bragg 

(FBG - Fiber Bragg Grating) nas extremidades do enlace com refletividade em 1455 nm para 

geração de Stokes de 1ª ordem e, consequentemente amplificação do sinal em 1550 nm 

devido ao Stokes de 2ª ordem conforme pode ser visto na Fig. 3. 

 
Figura 3 - Configuração experimental da cavidade ultralonga utilizada para amplificação Raman distribuída [16]. 

 

Este estudo apresentou redução na variação da potência do sinal ao longo da propagação 

explicado pela presença de um grande número de modos longitudinais em 1455 nm sendo 

delimitado pela largura de banda de reflexão de 1 nm das grades de Bragg. Considerando uma 

potência média de sinal na entrada de 0 dBm, a variação da potência em 100 km de SMF 

(Single Mode Fiber) foi pequena, estimada em 3,08 dB, e menor ainda para 80 km (1,4 dB) 

tornando-se quase desprezível (0,4 dB) para 60 km de propagação, sendo desta forma, 
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chamado de “transmissão quase sem perdas”. Além disso, o sistema apresentou ganho 

aplainado obtendo bons resultados também em sistema com múltiplos canais. Um único sinal 

sendo transmitido num enlace de 100 km necessita de 849 mW por laser de bombeio e 893 

mW no caso de transmissão de 8 canais espaçados de 8 nm para se manter uma potência 

média de 0 dBm por canal ao longo da propagação. 

Posteriormente, a configuração de cavidade ultralonga e amplificação Raman 

distribuída com 75 km de comprimento, foi demonstrada experimentalmente apresentando 

variação de potência de 1,35 dB ao longo da transmissão e nível de ruído 55 dB menor que a 

potência do sinal no final do enlace. A transmissão quase sem perdas foi também constatada 

de 1520 a 1580 nm sendo que entre 1520 e 1566 nm a variação foi abaixo de 1,5 dB na 

potência de saída [17]. Na Fig. 4 são apresentadas as medidas do espaçamento entre os modos 

longitudinais obtidas com analisador de espectro elétrico para diferentes comprimentos de 

cavidade: (a) 6,6 km, (b) 22 km, (c) 44 km e (d) 84 km [18]. É possível estimar os valores da 

frequência fundamental de cada cavidade utilizando a equação (1) considerando � ≅ 1,46 da 

fibra óptica padrão. Por exemplo, para a cavidade de 6,6 km obtém-se �� = �/2� =
15,56	8��. 

 

 
Figura 4 - Espectros RF medidos para diferentes comprimentos de cavidade ultralonga [18]. 
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Além do espaçamento, foi observada a ocorrência de alargamento espectral nos picos 

dos modos, relacionado diretamente com o aumento da potência intracavidade, indicando a 

manifestação de um comportamento não linear. A Fig. 5 apresenta as medidas de largura 

modal no espectro RF para as cavidades com 6,6, 22, 44 e 84 km. Segundo os autores, a 

interação não linear é ocasionada pelos processos de mistura de quatro ondas (FWM – Four 

Wave Mixing) entre os múltiplos modos da cavidade ao longo da propagação resultando em 

uma dependência linear da largura do pico RF modal com a potência total intracavidade em 

1455 nm, que independe do comprimento da cavidade [19].  

 
 

Figura 5 - Análise do alargamento do pico de emissão no espectro RF em função do aumento da potência 
intracavidade em 1455 nm [19]. 

Devido à maior atenuação acumulada na cavidade, o limiar do laser é maior do que em 

lasers de fibra convencionais e aumenta de valor quando o comprimento da cavidade é 

alongado conforme apresentado na Fig. 6(a) [20]. 

 
Figura 6 - (a) Potência intracavidade em 1455 nm em função da potência de bombeamento em 1365 nm para 
cavidade de 6,6 a 82,4 km. (b) Alargamento do pico de emissão do 1º Stokes quando se eleva a potência de 

bombeamento de 288 a 1140 mW [20]. 
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Na Fig. 6(b), é possível verificar um alargamento espectral no pico de emissão em 1455 

nm (1º Stokes), obtido quando se aumenta a potência de bombeamento primário. Esta medida 

foi realizada em uma cavidade com 21 km de comprimento de SMF. 

Segundo Karalekas et al., o alargamento no pico de emissão em 1455 nm é ocasionado 

pela redução na refletividade efetiva das grades de Bragg conforme pode ser visto na Fig. 7. A 

refletividade efetiva das grades de Bragg é dada pela razão entre a potência refletida e a 

potência da onda incidente. Para comprimentos mais longos (82,4 km), a refletividade efetiva 

das FBGs pode ser reduzida para até 70% considerando potências de bombeamento mais 

altas. Em cavidades curtas (6,6 km), o impacto do alargamento não-linear é mais evidente, 

resultando em um decréscimo na refletividade efetiva para 50 %. Para todos os comprimentos 

de cavidade, a refletividade apresenta um decaimento exponencial quando se aumenta a 

potência de bombeamento que segundo os autores, é ocasionado pela expansão térmica das 

grades. 

 
Figura 7 - Análise da refletividade das grades de Bragg em função da potência de bombeamento para cada 

comprimento de cavidade [20]. 

 
Foi apresentada também uma análise da propagação solitônica de um pulso gerado fora 

da cavidade ultralonga. A transmissão deste pulso com duração de 4 ps modulado na taxa de 

repetição de 1,25 GHz foi analisada em três condições de bombeamento num sistema de 

amplificação Raman distribuída, mostrando a “compressão temporal do pulso” quando há 

domínio do efeito de automodulação de fase em alta potência, “regime solitônico” quando o 

bombeamento é configurado num nível indicado como otimizado, e “alargamento temporal” 

devido a dispersão cromática quando o nível de potência é baixo. Este experimento foi 

realizado numa cavidade ultralonga linear com quatro trechos de fibra LEAF (Large Effective 

Area Fiber) com comprimento total de 22 km conforme apresentado na Fig. 8 [21]. 
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Figura 8 - Configuração experimental de um sistema de amplificação Raman distribuída para análise de 

propagação de sóliton [21]. 

 
O maior comprimento alcançado em cavidade ultralonga baseada na amplificação 

Raman distribuída foi de 270 km [22]. Neste trabalho, Turitsyn et al. demonstraram uma 

configuração com um único estágio de bombeamento bidirecional em 1450 nm e operação 

laser no comprimento de onda de Stokes em 1550 nm. Este laser ultralongo foi montado com 

grades de Bragg nas extremidades do enlace com refletividade de 99% em 1550 nm e largura 

de banda de 1 nm. Conforme pode ser visto na Fig. 9, monitorando o espectro de RF foi 

possível observar, mesmo numa cavidade tão longa, a formação dos picos com espaçamento 

de 0,38 kHz. O número de modos longitudinais gerado no ressonador foi de aproximadamente 

9/∆; ∝ , proporcional ao comprimento da cavidade. Portanto, o número de modos em uma 

cavidade Raman ultralonga de laser à fibra (URFL – Ultralong Raman Fiber Laser) é 

extremamente grande sendo de até centenas de milhões para um valor típico de largura de 

linha B ~ 100 GHz e um espaçamento espectral entre modos ∆ν de 1 kHz no comprimento de 

L ~100 km.  

 
Figura 9 - Espaçamento entre os modos em função do comprimento da cavidade [22]. 
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A interação não linear entre os inúmeros modos determinou a potência máxima que 

poderia ser ajustada nos lasers de bombeamento limitando em 15 mW no caso da cavidade de 

270 km, ou seja, a estrutura de modos só poderia ser observada abaixo deste valor de 

potência. Outra limitação no alongamento da cavidade foi ocasionada pelo retroespalhamento 

Rayleigh (RBS – Rayleigh Backscattering) responsável por gerar múltiplas reflexões 

formando múltiplas sub-cavidades aleatórias levando à sobreposição de modos e gerando 

radiação sem modos. Sem considerar o efeito de RBS, o limiar do laser seria determinado pela 

refletividade das grades de Bragg =>?@AB, crescendo linearmente com o comprimento da 

cavidade. A partir de certo comprimento de cavidade, o limiar =>?+AC gerado pela cavidade 

formada pela primeira grade de Bragg com o “espelho distribuído” do efeito de RBS se torna 

comparável com o valor de =>?@AB, mudando o regime de operação do laser para a geração 

difusa da estrutura de modos. 

Além destes estudos, foram analisados em laser Raman com cavidade ultralonga a 

geração de dois comprimentos de onda independentes utilizando duas grades de Bragg com 

refletividades ligeiramente diferentes, 1550 e 1551 nm [23]. A Fig. 10(a) mostra a 

configuração experimental e na Fig. 10(b) são apresentados os espectros variando-se as 

potências de bombeamento do lado direito (RP – Right Pump) e esquerdo (LP – Left Pump). 

 

 
Figura 10 - (a) Configuração experimental do laser Raman com cavidade ultralonga para geração de dois 

comprimentos de onda. (b) Espectros obtidos variando-se a potência de bombeamento [23]. 
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Duas sub-cavidades são formadas entre cada grade de Bragg e o espelho “aleatório e 

distribuído” do retroespalhamento Rayleigh gerando dois picos de emissão independentes. 

Outro grupo liderado por Yariv demonstrou outra aplicação destes “lasers gigantes” 

[24]. Conforme pode ser visualizada na Fig. 11, foi apresentada uma proposta de utilização 

para distribuição de chave segura usando dois amplificadores à fibra dopada com Érbio 

(EDFA – Erbium Doped Fiber Amplifier), 10 km de fibra padrão de telecomunicação SMF, 

dois filtros em linha (IF – Inline Filter) e dois conjuntos de espelhos, um em cada 

extremidade do enlace a fim de configurar o bit chave. 

 
Figura 11 - Laser à fibra gigante para distribuição de chave segura [24]. 

 

Cada conjunto é composto de três espelhos com picos diferentes de refletividade sendo 

que, o espelho na condição “T” é centrado em λo, o espelho representando o “bit 1” é 

centrado em λo + ∆λ e o espelho responsável pelo “bit 0” é centrado em λo - ∆λ. Os filtros 

tem largura de banda estreita com centro em λo. Inicia-se a comunicação quando nas duas 

extremidades, o espelho “T” é colocado e na sequência o bit “0” ou “1” é escolhido 

aleatoriamente. Se ambos escolhem “1”, o comprimento de onda do laser se desloca para λo + 

∆λ e se ambos escolhem “0”, o comprimento de onda vai para λo - ∆λ. A escolha dos 

espelhos determina as características do laser permitindo que ambos (e somente eles) 

consigam deduzir qual espelho foi escolhido na outra extremidade representando o bit pré-

definido por eles. 

Com esta mesma aplicação, Kotlicki e Scheuer apresentaram recentemente uma 

cavidade em anel com 200 km de comprimento utilizando em cada extremidade uma chave 

óptica 2x2, acoplador de saída, EDFA, circulador e dois espelhos representando os dois bits 
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lógicos com refletividade em frequências diferentes: ωA e ωB. Se ambos escolhem espelhos 

idênticos, um pico de emissão surge em ωA (estado 0,0) ou ωB (estado 1,1). No entanto, se 

ambos escolhem espelhos distintos (estado 0,1 ou 1,0), não há ganho suficiente para 

estabelecer a emissão laser [25]. 

2.4 Acoplamento de Modos Passivo em Laser Longo 

A geração de pulsos em cavidades longas foi obtida posteriormente, com operação em 

regime de acoplamento de modos passivo utilizando absorvedor saturável (SESAM – 

Semiconductor Saturable Absorber Mirror) em uma das extremidades da cavidade. Um destes 

trabalhos é apresentado na Fig. 12, em que se utiliza 30 cm de fibra dopada com Érbio (EDF – 

Erbium Doped Fiber) e 4 km de fibra SMF numa configuração de cavidade linear com um 

FRM (Faraday Rotation Mirror) na outra extremidade [26]. 

 

Figura 12 - (a) Configuração experimental do laser longo de 4 km operando em regime de acoplamento de 
modos passivo. (b) Espectro e (c) Largura do pulso na saída da cavidade [26]. 

 
A taxa de repetição obtida nesta configuração foi de 25,4 kHz gerando-se pulsos com 

energia de 8,7 nJ para uma potência de bombeamento de 150 mW. A largura do pulso medida 

na saída do laser foi de 2 ns. 

Outra cavidade apresentada recentemente operando em regime de acoplamento de 

modos passivo utiliza configuração em anel com absorvedor saturável baseado em nanotubos 

de carbono. Trata-se de um laser com 80 cm de fibra dopada com Érbio na configuração em 

anel formando uma cavidade de 3,5 km de SMF. O acoplamento de modos passivo gerou 

pulsos com 6,8 ps de duração na frequência de 58 kHz. Medidas demonstraram que é possível 

obter condições propicias para a geração e propagação de sólitons devido à alta dispersão 

acumulada e auto-modulação de fase [27]. A Fig. 13 apresenta a configuração experimental 

deste laser longo, o pulso e o respectivo espectro obtido na saída. 
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Figura 13 - (a) Configuração do laser à fibra dopada com Érbio com 3,5 km. (b) Espectro e (c) Largura do pulso 
na saída da cavidade [27]. 
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3 Teoria da Geração e Propagação de Pulsos 

3.1 Introdução 

A propriedade mais importante em ressonadores ópticos é a existência de modos 

longitudinais. Um campo eletromagnético estacionário pode ser estabelecido entre dois 

espelhos paralelos quando uma onda propagando em uma direção interfere construtivamente 

com outras ondas propagando no mesmo sentido. O resultado desta superposição é uma onda 

estacionária que é estabelecida se a distância L entre os espelhos for um múltiplo da metade 

do comprimento de onda da luz. Considerando T como o período da onda, ; a respectiva 

frequência e c para sua velocidade no vácuo (3 x 108 m/s) e, lembrando que o comprimento de 

onda D é definido como D = �E = �/;, a condição de onda estacionária propagando no vácuo 

será dada pela equação: 

 FG$ = , (4) 

sendo m um valor positivo e inteiro. O comprimento da cavidade define o tempo da luz 

percorrer uma volta (round-trip time), E+G = 2/� para cavidade do tipo Fabry-Perot (linear) 

e E+G = /� para cavidade em anel. 

Para uma cavidade laser típica com comprimento L = 1,5 m, o período será E+G = 10	ns 
e a frequência característica (round-trip frequency) correspondente será ;+G = 100	MHz. 
Estes números determinam o período do trem de pulsos e a taxa de repetição mínima do laser. 

A taxa de repetição pode ser também um múltiplo inteiro da frequência característica ;+G, 

podendo chegar até a GHz, dependendo da resposta do modulador. 

A Fig. 14(a) ilustra a evolução no tempo e a Fig. 14(b) a distribuição espectral dos 

pulsos ópticos gerados a partir do acoplamento de modos [28]. A largura do pulso JK típica 

pode ser relativamente longa, de nanossegundos (10-9 s), até ultracurta, de femtossegundos 

(10-15 s). 

Características dos pulsos gerados a partir de lasers operando em acoplamento de 

modos: 

1) Os pulsos são formados quando os modos do laser oscilam em fase ou se houver uma 

diferença de fase fixa entre eles. Os modos ficam desta forma, “travados” ou 

acoplados entre si. 

2) O espaçamento no tempo de pulso a pulso é E+G e o espaçamento entre os modos no 

domínio da frequência é 1/E+G = ;+G. 
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3) O espaçamento entre os modos (;+G) pode variar de acordo com a taxa de repetição 

(ou frequência de modulação) aplicada no modulador. 

4) A duração FWHM do pulso, JK é normalmente bem menor que E+G. 

 
Figura 14 - Representação do sinal gerado pelo laser em regime de acoplamento de modos: (a) no tempo e o 

respectivo (b) espectro [28]. 

 

O laser produz aproximadamente o mesmo valor de potência média =L, tanto em regime 

CW quanto operando em acoplamento de modos. A diferença está na potência de pico, que 

pode ser calculada usando a seguinte relação: 

=KMFN ≅ GOPQR 	=L. (5) 

A frequência central ;�, é cercada por picos laterais (ou modos) espaçados de 1/E+G 

(= �/2� = STU para um laser linear onde � é o índice de refração e  o comprimento da 

cavidade). FSR (Free Spectral Range) é o espaçamento entre dois picos sucessivos no 

domínio da frequência sendo da ordem de MHz, ou seja, bem pequeno se comparado ao valor 

de ;� (centenas de THz), não sendo possível medi-los com analisadores de espectro óptico. 

Na Fig. 15 temos o resultado de uma simulação representando a distribuição do campo 

elétrico dos pulsos no tempo dependendo da quantidade de modos acoplados sendo (a) 

somente 1 modo sendo representado; (b) dois modos acoplados; (c) três modos acoplados e 

(d) seis modos acoplados. A duração é medida na envoltória do pulso formado. Considerando 
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uma largura espectral fixa, quanto maior for o número de modos acoplados, menor é a 

duração do pulso JK [29]. 

 

 

 

 

Figura 15 - Distribuição temporal dos pulsos formados de acordo com o número de modos acoplados: (a) um 
modo (b) dois modos (c) três modos e (d) seis modos. 

 
Para comparação, na Fig. 16 temos a representação temporal para o caso de seis modos 

sem o acoplamento, ou seja, com fases aleatórias entre si. 

 

 
Figura 16 - Distribuição temporal composta por seis modos com fases aleatórias entre si. 
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No caso de configuração do laser em anel, o espaçamento entre os modos será 

determinado por 1/E+G = 	�/ onde L é o comprimento total da cavidade. Se o meio de 

propagação for diferente do ar, o índice de refração n deve ser considerado: 1/E+G = 	�/�. 
Nas análises desta tese foi utilizada esta última relação sendo que para a fibra óptica padrão, 

foi considerado n = 1,46. 

O perfil temporal é a transformada de Fourier do perfil espectral e desta forma, se os 

modos são perfeitamente acoplados, a duração dos pulsos é relacionada com sua respectiva 

largura de linha. Quando todos os modos estão oscilando em fase (ou com uma diferença de 

fase constante entre os modos), a saída do laser será descrito como “limitado pela 

transformada” e o produto do FWHM do espectro dos pulsos (largura de banda, ��K) e a 

duração do perfil temporal JK é igual a uma constante K que depende somente do formato dos 

pulsos. Para pulsos de formato gaussiano, K = 0,440 e para pulsos de formato secante 

hiperbólico, K = 0,315. No caso de acoplamento de modos incompleto, ou numa situação 

onde há uma estrutura de fase contrária à formação do pulso, o produto do tempo pela largura 

de banda será maior que o valor limite, indicando excesso da largura de banda: 

��K. JK ≥ X. (6) 

O resultado obtido no cálculo do produto não poderá ser menor que o valor de K. Se 

isso ocorrer pode tratar-se de uma indicação de erro de medida em um dos parâmetros ou o 

formato do pulso pode ser diferente do assumido no cálculo. 

 

3.2 Geração de Pulsos pela Técnica do Acoplamento de Modos Ativo 

Quando os modos axiais não saturam de modo independente, o laser tem alargamento 

de linha homogêneo. Tem-se desta forma, duas dificuldades no uso e solução de equações dos 

modos acoplados: existência de um grande número de modos e estes geram equações 

acopladas de difícil resolução, sendo necessária uma aproximação analítica. Esta teoria foi 

desenvolvida por Kuizenga e Siegman [30], e será apresentada nesta seção. 

A partir de um pulso de formato gaussiano analisa-se a propagação pela cavidade laser 

passando pelo meio de ganho e também pelo modulador. Após uma volta completa, obtém-se 

uma solução do pulso no domínio do tempo, calculando-se também no domínio da frequência 

através da transformada de Fourier. É necessário que haja a condição de auto-consistência 

igualando-se a equação inicial com a final de uma volta na cavidade (round trip), indicando a 

formação de um estado estacionário considerando recirculações múltiplas. Uma simples 
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expressão da largura do pulso após o acoplamento dos modos mostra a dependência da 

duração com parâmetros importantes do laser tais como largura de linha, frequência de 

modulação, profundidade de modulação e ganho saturado [31]. 

a) Pulso gaussiano: 

Considera-se inicialmente um pulso óptico gaussiano dado pela equação: 

Y(Z) = 12Y�exp	(−_Z$)exp	3`a�KZ + cZ$d4 (7) 

onde E0 é o valor da amplitude, �K é a frequência central no espectro do pulso. O termo α 

determina o envelope gaussiano do pulso e o termo `cZ$ refere-se a um deslocamento linear 

da frequência dentro do pulso (chirp). Uma constante complexa γ pode ser definida como: 

e = _ − `c. (8) 

Reescrevendo a equação do pulso temos: 

Y(Z) = #$Y�exp(−eZ$)expa`�KZd. (9) 

Utilizando a transformada de Fourier é possível obter o campo no domínio da 

frequência: 

Y(�) = f,$ ghi exp	 j− aklkRd*mn o. (10) 

A largura do pulso JK foi definida nesta teoria como sendo o tempo entre os pontos a 

FWHM da intensidade, conforme segue: 

JK = g$pq$% . (11) 

A largura de banda ou largura espectral ��K foi definida como a faixa de frequência 

entre os pontos à meia altura no espectro do pulso: 

��K = #rg2&�2 s(%*tu*)% v. (12) 

O termo referente ao chirp	c contribui no aumento da largura de banda. O produto do 

tempo pela largura de banda é um parâmetro muito utilizado na caracterização dos pulsos e no 

caso desta análise, será dado por: 

��K. JK = 2&�2w g1+ 'c_-2. (13) 

O caso de c = 0 se refere à ausência de varredura em frequência, resultando numa 

constante ��K. JK = 0,440 conforme visto na relação (6), definindo o parâmetro K para o 

perfil gaussiano. 
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b) Meio de ganho: 

Para um laser com alargamento de linha homogêneo, o ganho pode ser definido como 

sendo [30]: 

�!(�) ≅ x012 j−2`� 'klkyzk - − 4� 'klkyzk -$o, (14) 

onde x = 0{, � é a amplitude do ganho saturado no centro da largura de linha �! para uma 

volta na cavidade. Para esta análise da teoria de Kuizenga e Siegman, o formato da linha foi 

considerado gaussiano e o pulso passando através do meio ativo será mantido gaussiano. 

 

c) Modulador: 

A transmissão por um modulador ideal pode ser dado por: 

|(Z) = 012a−�{}~�$� Zd, (15) 

onde � = 2w�  sendo que �  é a frequência aplicada no modulador e �{ é a profundidade 

de modulação determinada pela tensão aplicada pelo gerador de sinais RF considerando que 

�{ = ∓`�F para modulador FM e �{ = 2�p para modulador AM ideal.  

Assumindo que o pulso é curto se comparado com o período de modulação, a expressão 

(15) pode ser escrita como: 

|(Z) ≅ 012	3−�{(� Z)$4. (16) 

O caso ideal de acoplamento de modos ocorre quando o pulso passa pelo modulador no 

instante de máxima transmissão, conforme pode ser visto na Fig. 17 [31]. 

 
Figura 17 - Transmissão do pulso pelo modulador em amplitude [31]. 

 

As características de modulação de um modulador real podem ser consideradas 

diferentes, mas sua transmissão pode ser assumida como sendo: 
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|(Z) = exp	−3�� + �#(� Z) + �$(� Z)$…4, (17) 

onde ��, �# e �$	depende do ângulo de fase � do modulador e do índice (ou profundidade) de 

modulação. Essas constantes dependerão de características particulares de cada modulador. 

 

d) Solução de auto-consistência: 

Para esta análise vamos considerar o pulso propagando através do meio ativo e do 

modulador. A Fig. 18 apresenta os modelos de laser com acoplamento de modos ativo que 

serão utilizados nesta análise sendo (a) uma cavidade tipo Fabry-Perot e (b) uma cavidade em 

anel [30]. A análise realizada por Kuizenga e Siegman considerou a cavidade Fabry-Perot. 

Ambos são equivalentes com a diferença que os resultados para a cavidade em anel são 

obtidos dividindo-se a profundidade de modulação por 2. 

 
Figura 18 - Modelos de laser com acoplamento de modos ativo. (a) Cavidade Fabry-Perot e (b) Cavidade em 

anel. 

 

Se E#(t) é um pulso entrando no meio ativo, pela transformada de Fourier obtém-se o 

pulso na saída dada pela expressão: 

Y$(�) = �!(�)Y#(�) 
Y$(�) = f,B$ ghi exp	 j−2`� 'klkyzk - − 4� 'klkyzk -$ − aklkRd*mn o. (18) 

O caso ideal será considerado, ou seja, o pulso passará pelo modulador AM exatamente 

no momento de mínima perda e estará localizado no centro do espectro de ganho de ganho 

(�K = �!). Neste caso, a expressão (18) poderá ser escrita como sendo: 
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Y$(�) = Y�x2 �πγ exp3−�(� − �!)$4 exp3−`9(� − �!)4, (19) 

 

onde 

� = 14e + 4�Δ�$ (19a) 

e 

9 = ${z�. (19b) 

 Transformando a equação (19) no domínio do tempo, o pulso se torna: 

Y$(Z) = f,Bm �γ�	exp	 s− (>lA)*m� v exp	(`�!Z). (20) 

Os efeitos do meio de ganho podem ser analisados nas equações (19) e (20). Como o 

termo 4� ��$⁄  em (19a) é real e positiva, obtém-se |�| > (1 4e⁄ ) e, portanto, a largura 

espectral será reduzida. No entanto, isso não significa que a duração irá aumentar pois 1 4e⁄  é 

em geral complexo podendo ou não, alterar a duração do pulso. 

A seguir, vamos considerar os efeitos do modulador. Conforme visto na equação (16), a 

transmissão do modulador pode ser dada por	012	3−�{(� Z)$4. O pico do pulso passa pelo 

modulador no tempo Z = 9 e, portanto o pulso na saída do modulador pode ser dado por: 

Y�(Z) = Y$(Z)	exp	�−�{� $(Z − 9)$�. (21) 

Finalmente, a propagação do pulso na cavidade é completada incluindo-se uma 

defasagem de tempo adicional 2� �⁄  e uma refletividade efetiva r do espelho, a fim de incluir 

também todas as perdas na cavidade. O pulso após uma volta completa é dada pela expressão: 

Ym(Z) = .Y�3Z − (2� �⁄ )4. (22) 

Para se obter a solução auto-consistente, o envelope do pulso deve passar pelo 

modulador sempre na mesma fase de modulação em todas as voltas, mantendo um estado 

estacionário. Por isso, o tempo total da volta do pulso na cavidade é E , e o período do 

modulador é E = 2w � ⁄ . 

Desta forma, a exigência da condição de auto-consistência será definida igualando-se a 

equação inicial com a final após uma volta completa na cavidade: 

Y#(Z − E )0l�� = Ym(Z). (23) 
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O ângulo de fase � é incluído a fim de permitir o possível deslocamento de fase do sinal 

óptico em relação ao envelope do pulso. A partir das equações (7), (20), (21) e (22) a equação 

referente à condição de auto-consistência pode ser escrita como sendo: 

 

Y� 2 exp3−e(Z − E )$4⁄ 	exp3`�!(Z − E )4 exp3−`�4 
= .Y�x4�e� exp �−

3Z − 9 − (2� �⁄ )4$4� � 
. exp�−�{� $3Z − 9 − (2� �⁄ )4$� 	exp�`�!3Z − (2� �⁄ )4�		. 

(24) 

A partir desta equação pode-se obter as seguintes relações: 

E = 2� �⁄ + 9, (25a) 

e = 1 (4�)⁄ + �{� $,  e (25b) 

0l�� = a.x 2�e�⁄ d	exp(`�!9). (25c) 

Estas três equações em combinação com (19a) e (19b) que definem os parâmetros A e B 

podem gerar expressões analíticas de largura do pulso e largura de banda. Substituindo A na 

expressão (25b) temos o parâmetro complexo γ em função de características do modulador e 

do meio ativo: 

e = ��k�*$ ± #$ga�{� $ d$ + ��k�* zk*m{ . (26) 

Para realizar aproximações, analise o segundo com o primeiro termo dentro da raiz 

quadrada na equação (26) colocando �{� $  em evidência. É possível obter o termo 

��$ 4��{� $� . Em termos práticos, a largura de linha do laser é muito maior que a frequência 

de modulação (�� ≫ � ), ou seja: 

Δ�$ 4��{� $� ≫ 1. (27) 

Com esta aproximação a equação (26) pode ser simplificada: 

e ≅ (� Δ�/4)��{ �⁄ . (28) 

Desta forma, esta relação será utilizada na interpretação da modulação AM e FM. 

 

e) Modulação em amplitude (AM) e Modulação em fase (FM): 

Para o caso AM ideal, �{ = 2�p e c�� = 0, pois não há deslocamento de frequência. 

Desta forma, temos que: 

e�� = _�� = (� Δ�/4)�2�p �⁄ . (29) 
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Considerando esta relação nas equações (11) e (12) podemos obter as seguintes 

expressões de largura do pulso e largura de banda: 

JK(��) = �√2&�2w ¡���p ¢
# m⁄ ¡ 1� Δ�¢

# $⁄
 (30a) 

��K(��) = g2√2&�2 ¡�p��¢
# m⁄ (� Δ�)# $⁄  (30b) 

onde JK(��) é a duração do pulso, ��K(��) é a largura de banda espectral do pulso dado em 

frequência, �� é o coeficiente de ganho saturado devido ao meio ativo, �p é o índice de 

modulação que depende diretamente da potência RF aplicada no modulador, �  é a frequência 

de modulação e ∆� é a largura de linha do laser. 

Como vimos anteriormente, o produto da duração pela largura de banda do pulso 

resultante será: 

JK(��). ��K(��) = 2&�2 w⁄ = 0,440. 

 

Para o caso FM, �{ = ∓`�F resultando: 

e@� = _@� − `c@� = (1 ∓ `)(� Δ�/4)��F 2�⁄ . (31) 

Esta equação nos fornece os valores de α¤¥ e β¤¥ que podem ser substituídos nas 

equações (11) e (12), obtendo-se desta forma as seguintes expressões da duração e largura de 

banda do pulso: 

JK(@�) = �2√2&�2w ¡���F¢
# m⁄ ¡ 1� Δ�¢

# $⁄
 (32a) 

��K(@�) = g2√2&�2 ¡�F��¢
# m⁄ (� Δ�)# $⁄  (32b) 

Estas equações são idênticas ao caso AM, exceto pelo fato que a largura do pulso é √2 

maior, resultando no produto da duração pela largura de banda do pulso conforme segue: 

JK(@�). ��K(@�) = 2√2&�2 w⁄ = 0,626 
 

Avaliando as equações (30a) e (32a) é possível concluir que: 

1) A largura do pulso é inversamente proporcional a (�p)# m⁄  no caso AM e (�F)# m⁄  no caso 

FM. �p e �F são diretamente proporcionais à raiz quadrada da potência RF =  aplicada no 

modulador sendo assim, JK(��,@�) ∝ (1 = ⁄ )# §⁄  e por isso, o estreitamento do pulso é 

pouco em relação ao aumento da tensão de modulação. 
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2) A largura do pulso é proporcional a (� Δ�)l# $⁄ . Pode-se assumir em alguns casos que a 

largura de banda do pulso é aproximadamente igual à largura de linha do laser permitindo 

que seja relacionado JK ∝ 1 ∆�⁄ , ou seja, quanto maior for a largura de linha, menor é a 

duração do pulso que pode ser gerado. 

3) Outra relação importante que pode ser obtida nesta análise é JK ∝ (1 � ⁄ )# $⁄ . Isso indica 

que aumentar a frequência de modulação é a melhor maneira de encurtar a duração do 

pulso. 

 

f) Modulação de mais alta ordem: 

Até o momento foi considerado o caso em que o modulador opera somente com um 

ciclo por volta, ou seja, na mesma frequência característica da cavidade gerando um pulso por 

round-trip. O que torna o acoplamento de modos ativo interessante é a possibilidade de operar 

em frequência de modulação alta, p vezes a frequência fundamental (ou espaçamento axial 

dos modos). Toda a teoria desenvolvida por Kuizenga e Siegman apresentada aqui é válida 

com a única modificação a ser considerada na frequência de modulação que deve ser 

multiplicada por p. 

A vantagem em operar com modulação de mais alta ordem é a possibilidade de utilizar 

da ordem de GHz, se tornando um atrativo para sistemas de comunicação operando em altas 

taxas de repetição, contribuindo também para a geração de pulsos mais curtos. 

 

g) Limitações da teoria: 

A teoria assume a propagação de pulso pelo meio de ganho e pelo modulador com 

formato gaussiano sendo que um perfil diferente ou pequenas distorções devem afetar a 

duração final do pulso. 

Além disso, os efeitos ocasionados pela dispersão dos componentes ópticos ao longo da 

propagação do pulso na cavidade e também as não-linearidades não são consideradas nesta 

teoria sendo necessária a realização de análises adicionais. 
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3.3 Propagação de Pulsos em Fibra Óptica 

Esta sessão foi extraída do livro Nonlinear Fiber Optics [32]. 

Quando pulsos ópticos se propagam pela fibra, efeitos dispersivos e não-lineares 

influenciam o seu perfil temporal e espectral. A expressão que governa a propagação de 

pulsos ópticos em fibra óptica monomodo é a equação não-linear de Schrödinger conforme 

apresentada na equação abaixo: 

~ ¨�¨© = − M%$ � + u*$ ¨*�¨G* − e|�|$�, (33) 

onde � representa uma variação lenta na amplitude do envelope do pulso e E é a medida de 

um quadro de referência que se move com o pulso na velocidade de grupo ;{: 

E = Z − � ;{⁄ . (34) 

 

Os termos do lado direito da equação (33) se referem aos seguintes efeitos: 

1º termo: perda na fibra óptica, onde	_ é a constante de atenuação. 

Cada fibra tem seu perfil de atenuação em função do comprimento de onda. 

Normalmente, a unidade de α apresentada pelo fabricante é dB/km usando-se a seguinte 

relação: 

_ªA = − #�« &¬� 'P,- = 4,343_. (35) 

 

2º termo: dispersão da velocidade de grupo (GVD – Group Velocity Dispersion). 

Matematicamente, os efeitos de dispersão na fibra são considerados expandindo-se a 

constante de propagação modal c em série de Taylor em função da frequência �� em que está 

localizado o centro do espectro do pulso: 

c(�) = �(�)�� = c� + c#(� − ��) + 12c$(� − ��)$ +⋯ (36) 

onde 

c = 'ª�uªk�-k°k,  (± = 0, 1, 2,… ) (37) 

Os parâmetros β# e β$ são relacionados com o índice de refração n(ω): 
c# = 1;{ = �{� = 1� ¡� + � ³�³�¢ (38) 

c$ = 1� ´2 ³�³� + � ³
$�³�$µ (39) 
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onde �{ é o índice de refração de grupo. 

Fisicamente, o envelope do pulso óptico se move na velocidade de grupo ;{, enquanto 

que o parâmetro c$ representa a dispersão da velocidade de grupo e é responsável pelo 

alargamento do pulso na propagação pela fibra. Na prática, a dispersão é representada pelo 

parâmetro D definido como ³c# ³D⁄  podendo ser relacionado com c$: 
� = ªu)ª¶ = − $rF¶* c$. (40) 

 

3º termo: se refere aos efeitos ocasionados pelas não-linearidades na fibra onde e é o 

parâmetro não-linear definido como: 

e = 2w�$D�·�  (41) 

onde �$ é o índice de refração não linear e �·� é a área efetiva. Se considerarmos a 

transmissão apenas do modo fundamental, pode-se fazer uma aproximação do perfil do modo 

para um formato gaussiano onde w é o raio do modo, ligeiramente maior que o raio do núcleo. 

Sendo assim, a área efetiva pode ser obtida simplesmente como: 

�·� ≅ w¸$. (42) 

Tendo como referência um comprimento de onda de 1550 nm, a área efetiva pode variar 

de 15 a 100 µm2 dependendo da fabricação e tipo de fibra óptica. Quanto menor a área 

efetiva, mais intenso serão os efeitos não-lineares. 

Considerando uma fibra padrão SMF (Single Mode Fiber) tem-se os seguintes 

parâmetros de referência em 1550 nm [33]: _ = 0,19	³9/8±, � = +17,0	2}/(�±. 8±), 
�$ = 2,2	1	10l#»�±$/¼, �·� = 80	¾±$ e e = 1,11	(¼. 8±)l#. 

A partir da equação (34) vamos normalizar a escala de tempo em função da largura de 

entrada E�: 
J = EE� = Z − � ;{

⁄E�  (43) 

Normalizando também a amplitude temos: 

�(�, J) = �=�	exp(−_� 2⁄ )¿(�, J) (44) 

onde U é a amplitude normalizada, =� é a potência de pico do pulso incidente. O resultante da 

exponencial na equação (44) leva em consideração as perdas na fibra. Utilizando a equação 

(33), (43) e (44) é possível determinar ¿(�, J) pela seguinte condição: 
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~ À¿À� = sgn(c$)2Â À$¿ÀJ$ − exp(−_�)Ã« |¿|$¿ (45) 

onde sgn(c$) = ±1 dependendo do sinal do parâmetro c$. 
Desta forma, duas escalas de comprimento podem ser definidas: comprimento de 

dispersão Â e comprimento não-linear Ã«. Dependendo da relação entre as magnitudes de 

Â e Ã« com o comprimento da fibra, os pulsos podem se desenvolver de forma diferente ao 

longo da propagação. 

Â = J�$|c$| (46) 

Ã« = 1e=� (47) 

Dependendo da largura inicial J� e da potência de pico =� do pulso incidente, os efeitos 

dispersivo e não-linear podem (ou não) ser apreciáveis. 

Comparando-se as magnitudes de Â e Ã« com o comprimento  da fibra óptica, o 

comportamento da propagação pode ser classificado em uma das quatro categorias [32]: 

a) Quando  ≪ Ã« e  ≪ Â não há efeitos dispersivos e nem não-linearidades na 

evolução do pulso. Os dois termos do lado direito da equação (45) podem ser 

desprezados, ou seja, ¿(�, J) = ¿(0, J) indicando que o pulso mantém seu formato 

durante a propagação. Este regime é um dos mais utilizados em sistemas de 

comunicação óptica. Para 	~	50	km por exemplo, Â e Ã« devem ser mais longos 

que 500 km de forma a evitar a distorção na transmissão. Considerando parâmetros de 

fibra padrão nas equações (46) e (47), o pulso inicial seria estimado em J� > 100	ps e 

=� < 1	mW para que efeitos indesejáveis fossem evitados. É possível verificar que Â 

e Ã« se tornam menores à medida que o pulso encurta e a intensidade aumenta. Para 

J�~1	ps e =�~1	W, Â e Ã« resultante é aproximadamente 100 metros indicando que 

a fibra deve ter no máximo 10 metros para que os efeitos dispersivo e não-linear sejam 

desprezados. 

 

b) Quando  ≪ Ã« mas 	~	Â, a evolução do pulso é governado pela dispersão da 

velocidade de grupo (GVD) e os efeitos não-lineares podem existir porém são 

desprezíveis. Este regime dominado pela dispersão é aplicado sempre que o pulso e os 

parâmetros da fibra satisfazerem a seguinte condição: 
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ÂÃ« = e=�J�
$

|c$| ≪ 1 (48) 

 

c) Quando  ≪ 	Â  mas 	~Ã«, a evolução do pulso é governado pela automodulação 

de fase (SPM – Self Phase Modulation) e os efeitos da dispersão são mínimos. Este 

regime dominado pela não-linearidade é aplicado sempre que houver a seguinte 

condição: 

ÂÃ« = e=�J�
$

|c$| ≫ 1 (49) 

Neste caso, a automodulação de fase irá moldar o formato espectral do pulso podendo 

haver alterações em função da dispersão, mesmo com pequenas variações. 

 

d) Quando o comprimento da fibra  é mais longo ou comparável a 	Â e Ã« a dispersão 

e não-linearidade agem de forma conjunta ao longo da propagação pela fibra podendo 

levar a diferentes comportamentos. Em regime de dispersão normal (� < 0 e c$ > 0) 

o balanceamento da dispersão com a automodulação de fase pode ser utilizada na 

compressão de pulsos. Em regime de dispersão anômala (� > 0 e c$ < 0), pode haver 

a formação de sólitons. 

 

3.3.1 Efeito da dispersão (GVD) na propagação 

Os efeitos da dispersão na propagação de pulsos em meio dispersivo linear são 

estudados considerando e = 0 na equação (33). Considerando a amplitude normalizada 

¿(�, E) definida na equação (44), temos: 

~ À¿À� = c$2 À
$¿ÀE$  (50) 

Se ¿Ê(�, �) é a transformada de Fourier de ¿(�, E) obtém-se: 

¿(�, E) = 12wË UÊ(z, ω)exp(−~�E)tÍ
lÍ ³� (51) 

que satisfaz a seguinte equação diferencial: 

~ À¿ÊÀ� = −c$2 �$¿Ê (52) 

onde: 

¿Ê(�, �) = UÊ(0,ω)exp 'M$c$�$�-. (53) 
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Analisando a equação (53) é possível verificar a influência da dispersão na mudança de 

fase de cada componente espectral do pulso, dependendo da frequência e da distância 

propagada. Essas alterações ao longo da propagação podem alterar o formato do pulso 

alargando-o no tempo, mas não afetam o espectro. 

Substituindo a equação (53) na (51) obtemos a solução geral da equação (50) dada por: 

¿(�, E) = 12wË ¿Ê(0,�)exp ¡~2 c$�$� − ~�E¢
tÍ
lÍ ³� (54) 

onde ¿Ê(0, �) é a transformada de Fourier do pulso incidente em � = 0 sendo definido como: 

¿Ê(0, �) = Ë ¿(0, E)exp(~�E)tÍ
lÍ ³E (55) 

As equações (54) e (55) podem ser utilizadas considerando qualquer formato de pulso 

na entrada da fibra. 

 

a) Pulso gaussiano 

Para um pulso de formato gaussiano, o campo incidente pode ser descrito como: 

¿(0, E) = exp ´− E$2E�$µ (56) 

onde E� é a metade da largura no ponto onde a intensidade reduz 1/0 = 0,368 do seu valor 

máximo. Na prática, utilizamos o FWHM do pulso, ou seja, a largura total medida à meia 

altura em relação ao máximo, em escala linear. Para um pulso gaussiano, tem-se a seguinte 

relação: 

J@ÎÏ� = 2(ln2)# $⁄ E� ≈ 1,665E� (57) 

A amplitude U(z, T) em qualquer ponto z ao longo da fibra é dada por: 

¿(�, E) = E�(E�$ − ~c$�)# $⁄ exp ´−
E$2(E�$ − ~c$�)µ (58) 

Assim, o pulso mantém seu formato ao longo da propagação, mas sua largura T# 
aumenta em função de z: 

E#(�) = E�31 + (� Â⁄ )4# $⁄  (59) 

onde o comprimento de dispersão é dado por Â = E�$/|c$|. 
A equação (59) mostra a proporção de alargamento do pulso governado pela relação 

entre o comprimento da fibra e o comprimento de dispersão. Mantendo o comprimento da 

fibra constante, quanto menor a duração do pulso, mais ele tende a se alargar pois Â fica 

menor, elevando a proporção de � Â⁄ . Para � = Â o pulso se alarga num fator de √2. A Fig. 
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19 ilustra o alargamento do pulso devido a dispersão nos casos em que � Â⁄ = 2 e 4 [32]. A 

curva tracejada é o formato do pulso inicial. 

 
Figura 19 - Intensidade normalizada para um pulso gaussiano em � = 2Â e 4Â em comparação com � = 0 

[32]. 

 

A comparação entre as equações (56) e (58) nos mostra que apesar do pulso inicial não 

apresentar modulação na fase, após a propagação na fibra o pulso resultante sofre alterações 

de fase. Dizemos neste caso que o sinal possui chirp. Isso pode ser visto de forma mais clara 

se escrevermos a expressão de ¿(�, E) da seguinte forma: 

¿(�, E) = 	 |¿(�, E)|0123~�(�, E)4 (60) 

onde 

�(�, E) = −}��(c$)(�/Â)1 + (�/Â)$ E
$
E�$ +

12 Z|�l# ¡ �Â¢ (61) 

A dependência temporal da fase �(�, E) implica que a frequência instantânea é 

diferente ao longo do pulso a partir de uma frequência central ��. A diferença (ou desvio) de 

frequência �� de cada componente espectral é a derivada no tempo – À�/ÀE e pode ser 

determinada pela equação: 

��(E) = −À�ÀE = sgn(c$)(� Â⁄ )1 + (� Â⁄ )$ EE�$ (62) 

A equação (62) mostra que a frequência se altera linearmente através do pulso, ou seja, 

o efeito de dispersão na fibra impõe desvio de frequência �� (chirp) linear no pulso sendo 

que esse desvio depende do sinal de c$. Em regime de dispersão normal (c$ > 0), �� 

aumenta linearmente através do pulso. Para a condição de dispersão anômala (c$ < 0) ocorre 

a variação de forma oposta, ou seja, diminui linearmente [32]. 
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Esse efeito da dispersão se deve ao fato de que cada componente de frequência do pulso 

viaja ao longo da fibra com velocidades ligeiramente diferentes. O pulso mantém sua largura 

somente se todos os componentes espectrais chegarem ao final da fibra no mesmo instante. 

Qualquer atraso ocasiona o alargamento do pulso. 

Além disso, pela equação (59) conclui-se que o alargamento devido à dispersão não 

depende do sinal de c$. Para um determinado valor de Â, o pulso sempre irá se alargar na 

mesma proporção, independente se a dispersão é normal ou anômala. Uma observação 

importante é que esta análise é válida somente para um pulso inicialmente sem chirp. 

No caso de pulso incidente com chirp, a equação (56) passa a ser escrita como [32]: 

¿(0, E) = exp Ô− (1 + ~�)E$2E�$ Õ (63) 

onde C é o parâmetro do chirp. Pela transformada de Fourier é possível obter: 

¿Ê(0, �) = ´ 2wE�$1 + ~�µ
# $⁄ exp Ô− �$E�$2(1 + ~�)Õ (64) 

A largura espectral a 1/e da intensidade máxima será: 

Δ� = (1 + �$)# $⁄E�  (65) 

Na ausência de chirp, a largura espectral é limitada pela transformada e satisfaz a 

relação Δ�E� = 1. 

A largura E# após propagar uma distância z pode ser relacionada com a largura inicial 

E�, obtendo-se o fator de alargamento: 

E#E� = Ö´1 + �c$�E�$ µ
$ + ´c$�E�$ µ

$×# $⁄  (66) 

O parâmetro de chirp do pulso também se altera de � para �#: �#(�) = � + (1 + �$)(c$�/E�$) (67) 

A Fig. 20 mostra o fator de alargamento em função da distância para um pulso de 

formato gaussiano propagando por uma fibra de dispersão normal c$ > 0. No caso de 

dispersão anômala são obtidas as mesmas curvas, porém com o sinal do parâmetro � trocado. 
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Figura 20 - Fator de alargamento do pulso em função do comprimento para um pulso de formato gaussiano 

propagando por uma fibra de dispersão normal [32]. 

 

Como vimos anteriormente, um pulso sem chirp (� = 0) sempre se alarga dependendo 

exclusivamente da proporção � Â⁄ . Por outro lado, o pulso incidente com chirp inicial pode 

alargar ou comprimir na propagação dependendo dos sinais de c$ e � (iguais ou diferentes). 

Quando c$� > 0, o pulso com chirp se alarga de modo mais rápido do que um pulso sem 

chirp. Isso ocorre pois o efeito da dispersão se soma ao chirp inicial contribuindo para 

intensificar o alargamento do pulso. Na situação em que há sinais opostos, ou seja, c$� < 0, 

os efeitos se anulam ocasionando o estreitamento do pulso até o ponto em que �# se torna 

igual a zero. Deste ponto em diante, o pulso tem o comportamento similar a de um pulso sem 

chirp inicial, alargando-se na propagação. 

 

b) Pulso secante hiperbólico 

Apesar da maioria dos pulsos serem aproximados por função gaussiana, é necessário 

considerar outro formato: secante hiperbólico (sech). Este perfil é importante, pois é utilizado 

para representar pulsos ópticos gerados a partir de lasers operando em regime de acoplamento 

de modos e também os sólitons. O pulso incidente de perfil sech é descrito na equação: 

¿(0, E) = sech¡ EE�¢ exp ´− ~�E
$

2E�$ µ (68) 

onde � representa o parâmetro de chirp inicial. 

A Fig. 21 apresenta a duração do pulso inicial (linha tracejada) e o pulso alargado após 

propagação em � Â⁄ = 2 e 4 considerando pulso sech, sem chirp inicial. 
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Figura 21 - Intensidade normalizada para um pulso sech em � = 2Â e 4Â em comparação com � = 0 [32]. 

 

É importante que E� seja relacionado com o FWHM considerando o novo formato [32]: 

τ@ÎÏ� = 2 lna1 + √2d E� ≈ 1,763E� (69) 

Analisando as Figuras 19 e 21, conclui-se que ambas apresentam o comportamento 

similar de alargamento temporal do pulso. Independente do formato, a dispersão da 

velocidade de grupo gera um aumento linear na duração do pulso ao longo da propagação. 

 

3.3.2 Efeito da automodulação de fase (SPM) na propagação 

A fim de analisar o caso em que há puramente o efeito de automodulação de fase, 

vamos simplificar a equação (33) considerando o parâmetro de dispersão c$ igual à zero. 

Desta forma, a equação de propagação do pulso se torna: 

À¿À� = ~0
l%©
Ã« |¿|$¿ (70) 

onde _ é o parâmetro de perda na fibra e Ã« é o comprimento não-linear já definido 

anteriormente: 

Ã« = 1e=� (71) 

onde =� é a potência de pico e e é o parâmetro não-linear descrito na equação (41). 

Resolvendo a equação (70) para ¿ = Ú	exp(~�Ã«) e separando as partes real e 

imaginária tem-se: ÀÚÀ� = 0 
À�Ã«À� = 0

l%©
Ã« Ú$ (72) 
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Como a amplitude Ú não se altera ao longo da fibra, podemos obter a seguinte solução 

geral: 

¿(, E) = ¿(0, E) exp3~�Ã«(, E)4 (73) 

onde ¿(0, E) é a amplitude em � = 0 e 

�Ã«(, E) = |¿(0, E)|$ ¡·�Ã«¢ (74) 

O comprimento efetivo ·� para uma fibra de comprimento  é definido como: 

·� = 1 − 0l%«_  (75) 

Analisando as equações (73) e (74) é possível verificar que o efeito de automodulação 

de fase (SPM) dá origem ao desvio de fase dependendo da intensidade, mas o formato do 

pulso se mantém inalterado. O desvio de fase máximo � !" ocorre no centro do pulso em 

E = 0 sendo que com a amplitude normalizada |¿(0,0)| = 1 obtém-se: 

� !" = ·�Ã« = 	e=�·� (76) 

Isso significa que o comprimento não-linear Ã« é a distância de propagação efetiva em 

que � !" = 1. 

Alterações no espectro induzidas por automodulação de fase são uma consequência 

direta da dependência de �Ã« com o tempo, ou seja, variação temporal na fase implica que a 

há uma diferença de frequência óptica instantânea em todo o pulso a partir de seu valor 

central ��. Essa diferença de frequência �� é dada por: 

��(E) = −À�Ã«ÀE = −¡·�Ã«¢ ÀÀE |¿(0, E)|$ (77) 

A dependência temporal de �� é chamado de frequency chirping. O chirp induzido pela 

automodulação de fase (SPM) depende de parâmetros não-lineares - diferente da equação 

(63), e aumenta com a distância propagada. Desta forma, novas frequências são geradas 

continuamente alargando o espectro do pulso ao longo da propagação pela fibra, considerando 

um pulso incidente sem chirp. 

A Fig. 22 mostra o espectro de um pulso gaussiano (inicialmente sem chirp) para alguns 

valores de desvio de fase máximo � !". Considerando a equação (76), para um comprimento 

fixo de fibra, � !" aumenta linearmente com a potência de pico =�. 
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Figura 22 - Alargamento do espectro de um pulso gaussiano ocasionado por automodulação de fase [32]. 

 

Analisando a Fig. 22 é possível verificar que o alargamento espectral é acompanhado 

por uma oscilação. Em geral, o espectro consiste de muitos picos sendo os externos de maior 

intensidade. O número de picos depende de � !" e aumenta linearmente com ele, podendo 

ser expressa pela seguinte relação: 

� !" ≈ ¡� − 12¢w (78) 

onde � é o número de picos. 

A natureza oscilatória dos picos é resultado da interferência construtiva e destrutiva do 

desvio de frequência ��. A Fig. 23 mostra o perfil temporal de �� induzido pela 

automodulação de fase num pulso gaussiano (m = 1) e super-gaussiano (m = 3) onde o 

parâmetro m controla o grau de agudeza do pico. O mesmo valor de chirp ocorre em dois 

valores de E, mostrando que o pulso tem a mesma frequência instantânea em dois pontos 

distintos. Esses dois pontos representam duas ondas na mesma frequência, mas com fases 

diferentes que podem interferir construtivamente ou destrutivamente. 

 
Figura 23 - Desvio de frequência �� para um pulso gaussiano (tracejado) e super-gaussiano (contínuo) [32]. 
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Nos casos em que a automodulação de fase está associado a outros efeitos não lineares, 

o alargamento espectral pode ser extremo ocasionando até a geração de um supercontínuo. 

Em geral, o alargamento do espectro gerado pela automodulação de fase depende do 

formato do pulso e também do chirp inicial. 

A Fig. 24 apresenta a evolução do espectro de um pulso gaussiano (m = 1) e super-

gaussiano (m = 3) propagando por uma fibra com comprimento de 10Ã« [32]. Em ambos os 

casos, não há chirp no pulso incidente (C = 0) e nem perda por atenuação na fibra (α = 0). 

 
Figura 24 - Evolução do alargamento do espectro devido ao efeito de automodulação de fase propagando por 

uma fibra de 0 a 10Ã«. (a) pulso gaussiano; (b) pulso super-gaussiano [32]. 

É possível verificar o alargamento espectral e geração de múltiplos picos nos dois casos, 

porém o segundo apresenta maior energia no pico central. Isso se deve ao fato de que o pulso 

super-gaussiano apresenta desvio de frequência �� próximo de zero na região central 

(conforme pode ser visto na Fig. 23), tornando a intensidade mais uniforme nesta região. O 

chirp ocorre mais nas bordas do pulso numa janela de tempo mais estreita em relação ao 

gaussiano, ocasionando oscilações com menor intensidade. 

Um pulso com chirp inicial pode levar a drásticas mudanças no espectro. A Fig. 25 

apresenta os espectros de um pulso gaussiano com � !" = 4,5w para valores de chirp 

positivo e negativo [32]. 
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Figura 25 - Comparação dos espectros de saída variando o chirp do pulso gaussiano incidente [32]. 

 

Na Fig. 25(a) apresenta o espectro em que não há chirp inicial (� = 0). Para � > 0, 

ocorre um aumento no alargamento, porém com menos oscilações na região central – Fig. 

25(b). Entretanto, para � < 0 a automodulação de fase produz o estreitamento do espectro 

conforme pode ser visto nas Figs. 25(c) e 25(d). Isso ocorre porque as duas contribuições de 

chirp tem sinais opostos. 

3.3.3 Efeitos de GVD e SPM 

Novas características de propagação surgem quando se combina os efeitos da dispersão 

(GVD) com a automodulação de fase (SPM). Em regime de dispersão anômala (c$ < 0) 

como é o caso da fibra padrão SMF em 1550 nm, os dois fenômenos podem se combinar de 

modo que o pulso se propague como um sóliton. Em regime de dispersão normal (c$ > 0), os 

efeitos combinados podem ser usados para compressão de pulsos. 

A partir da equação (45) podemos escrever a equação de propagação na forma 

normalizada conforme segue: 
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~ À¿ÀÛ = sgn(c$) 12 À
$¿ÀJ$ −�$exp(−_�)|¿|$¿ (79) 

onde Û e J representam as variáveis de distância e tempo normalizadas, definidas como [32]: 

Û = �Â J = EE� (80) 

sendo que o parâmetro � é definido como: 

�$ = ÂÃ« = e=�E�
$

|c$|  (81) 

O parâmetro � é adimensional e fisicamente é responsável por determinar a relação 

entre os efeitos de dispersão (GVD) e automodulação de fase (SPM) na evolução do pulso ao 

longo da fibra. A dispersão predomina quando temos � ≪ 1, por outro lado, a automodulação 

de fase predomina quando � ≫ 1. Para valores de �	~	1 os dois efeitos são igualmente 

importantes na evolução do pulso. 

A Fig. 26 mostra a evolução de um pulso e seu espectro numa fibra em regime de 

dispersão normal (c$ > 0) utilizando � = 1 e perda nula. O pulso nesta condição se alarga 

mais rapidamente se comparado com o caso em que não há automodulação de fase (� = 0). 
Isso ocorre porque dois efeitos se somam gerando o alargamento do espectro: em regime de 

dispersão normal as componentes vermelhas viajam mais rápido que as azuis e, a 

automodulação de fase gera novas componentes de frequência. 

 

 
Figura 26 - Evolução de um pulso gaussiano (� = 0) no tempo e no espectro propagando numa fibra em regime 

de dispersão normal por 5Â. Parâmetro � = 1 [32]. 
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A Fig. 27 apresenta o pulso gaussiano em condições similares à Fig. 26, porém em 

regime de dispersão anômala (c$ < 0). 

 
Figura 27 - Evolução de um pulso gaussiano (� = 0) no tempo e no espectro propagando numa fibra em regime 

de dispersão anômala por 5Â. Parâmetro � = 1 [32]. 

 

Inicialmente, o pulso se alarga, mais lentamente se comparado à condição sem a 

automodulação de fase, chegando a um estado estacionário em � > 4Â. O espectro, no 

entanto, se estreita e depois se mantém com o mesmo formato. Esses efeitos ocorrem porque o 

desvio de frequência (chirp) induzido pela automodulação de fase é positivo enquanto que o 

desvio gerado pela dispersão é negativo (c$ < 0). As duas contribuições de chirp se 

cancelam ao longo da propagação quando Â = Ã« (� = 1). A dispersão da velocidade de 

grupo (GVD) e a automodulação de fase (SPM) se cooperam de forma a manter o pulso com 

seu formato, duração e espectro propagando o pulso correspondente ao sóliton fundamental 

(ou sóliton de primeira ordem). O alargamento inicial do pulso gaussiano ocorre porque o 

perfil gaussiano não é o formato característico associado ao sóliton. Se o pulso de entrada 

fosse secante hiperbólico (sech) com chirp nulo, o pulso e seu espectro se manteriam sem 

qualquer alteração durante a propagação. Quando o pulso tem perfil diferente de sech, os 

efeitos de GVD e SPM se combinam de forma a se tornar no final um pulso sech. 

O desempenho de muitos sistemas de comunicação óptica é limitado pela dispersão 

quando se aumenta a distância do enlace e a taxa de repetição. A condição de manter o pulso 

inalterado durante a propagação é atrativa, porém requer análises adicionais. Um detalhe 

importante é que a teoria apresentada nesta seção tem como foco o estudo da dispersão e 
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automodulação de fase, considerando a atenuação nula (_ = 0), sendo um item essencial em 

projetos de enlaces ópticos. 

Considerando � = 1 na equação (81) é possível determinar a potência de pico inicial 

necessária para se obter o soliton fundamental na propagação pela fibra: 

=� = |c$|eE�$ ≅
3,11|c$|eJ@ÎÏ�$  (82) 

onde J@ÎÏ� é a duração do pulso inicial que tem formato sech, definido pela relação: 

J@ÎÏ� ≈ 1,76E�. Na prática, a dispersão da fibra é representada pelo parâmetro � em 

ps/(nm. km) definida pela equação (40). Desta forma, a potência de pico do pulso pode ser 

calculada conforme segue: 

=� = 3,11D$|�|2w�eJ@ÎÏ�$  (83) 

onde D é o comprimento de onda de emissão, � é a velocidade da luz � = 3x10§m/s e e é o 

parâmetro não-linear como já vimos anteriormente. 

A potência de pico necessária para se lançar um pulso solitônico de �éÝM ! ordem é 

obtida pela equação (81) e é �$ vezes maior que a necessário para o sóliton fundamental. 

Sólitons de mais alta ordem (� = 2, 3,…) podem ser obtidos elevando-se a potência de pico 

incidente ou reduzindo-se a duração do pulso inicial. 

Uma propriedade interessante em sólitons de mais alta ordem é que |¿(Û, J)|$ é 

periódico em Û com período igual a Û� = w 2⁄ . Usando a definição Û = � Â⁄  da relação (79) é 

possível definir o período do sóliton ��: 
�� = w2 Â = w2 E�

$
|c$| ≅ J@ÎÏ�

$
2|c$|  (84) 

onde J@ÎÏ� ≈ 1,76E�. Considerando o parâmetro � em ps/(nm. km) definida pela equação 

(40) temos: 

�� = w�J@ÎÏ�$
D$|�| = 0,322w

$�J@ÎÏ�$
D$|�|  (85) 

A Fig. 28 apresenta a evolução periódica de um sóliton de terceira ordem. 
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Figura 28 - Evolução (a) temporal e (b) espectral de um sóliton de terceira ordem [32]. 

 

Analisando o pulso no tempo, é possível verificar que ele inicialmente se comprime e 

depois se divide formando dois picos em aproximadamente �/Â = 0,5. Na sequência ele se 

funde em um único pulso e recupera seu formato original ao final do período do sóliton em 

que � = ��. Este padrão de oscilação é repetido a cada trecho com distância ��. 
No caso do sóliton fundamental � = 1, há um balanceamento da dispersão da 

velocidade de grupo com a automodulação de fase de forma a não haver alterações no formato 

do pulso ao longo do comprimento da fibra. 
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4 Geração e Propagação de Pulsos em Lasers com Cavidade 

Ultralonga (em Laboratório) 

4.1 Introdução 

Neste capítulo estudaremos a geração de pulsos curtos por meio de acoplamento de 

modos ativo em lasers a fibra dopada com Érbio com cavidades ultralongas localizados no 

laboratório e em condições ambientais controladas. Sendo assim avaliamos dois aspectos: 

a) A dinâmica de geração dos pulsos por meio da modulação ativa controlada 

externamente por um gerador de sinais RF em altas taxas de repetição; 

b) A propagação dos pulsos sob os efeitos da atenuação, dispersão e não-linearidades 

dentro da cavidade longa e ultralonga utilizando fibra padrão SMF com comprimento 

da ordem de quilômetros. 

Exploraremos a variação do comprimento da cavidade laser a fim de compreender os 

mecanismos responsáveis pela formação e evolução do pulso na presença de efeitos 

intrínsecos à propagação. 

4.2 Acoplamento de Modos em Laser à Fibra Dopada com Érbio em 
Cavidade Curta de 16,4 metros 

O laser à fibra dopada com Érbio que utilizaremos como referência será aqui nomeado 

de “cavidade curta”. A Fig. 29 mostra a configuração experimental composta por 16,4 metros 

de cavidade.  

 
Figura 29 - Configuração experimental do laser à fibra dopada com Érbio com 16,4 metros de cavidade. 
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O meio de ganho é composto de 2 metros de fibra altamente dopada com Érbio com 

coeficiente de absorção de -33,8 dB/m e coeficiente de dispersão de -57,0 ps/nm.km em 1550 

nm sendo bombeada no sentido co-propagante por um laser a semicondutor tipo butterfly de 

980 nm. Foi utilizado um isolador com 50 dB de isolação em 1550 nm determinando o 

sentido horário de propagação na cavidade em anel e um controlador de polarização utilizado 

para ajustar a condição de pulsos estáveis e ultracurtos [34]. Além disso, foi inserido no 

interior da cavidade, um modulador em amplitude ligado a um gerador de sinais RF com 

frequência de 1 a 10 GHz e um divisor de potência resultando em uma saída de 15,3%. A 

perda total intracavidade é estimada em 3,7 dB sendo predominantemente devido à perda por 

inserção do modulador. 

Quando bombeada opticamente, a fibra dopada com Érbio emite um espectro de 

emissão espontânea (ASE - Amplified Spontaneous Emission) que tem seu pico dependente da 

intensidade de potência injetada [35]. A Fig. 30 corresponde às medidas realizadas na saída de 

15,3% com o laser em aberto entre o divisor de potência e o modulador. Cada espectro foi 

medido variando-se a potência de bombeamento de 60µW a 180 mW. Em baixas potências, o 

pico de emissão ocorre na região de 1560 nm. Quando se eleva a potência, a intensidade fica 

mais alta em comprimento de onda menor, ou seja, próximo a 1530 nm. Essa característica é 

fundamental para determinar o pico de emissão do laser. Se houver atenuação intracavidade 

relativamente baixa, será necessária pouca potência de bombeamento para superar a perda e 

consequentemente a emissão laser ocorrerá em comprimento de onda mais longo. 

 
Figura 30 - ASE medida com o laser em aberto variando-se a potência de bombeamento. 
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Fechando o laser em anel, uma das primeiras medidas a ser realizada é o 

comportamento da potência média na saída em função da potência de bombeamento conforme 

pode ser visto na Fig. 31. As medidas foram realizadas em laboratório com temperatura 

ambiente controlada em 22 oC que corresponde a corrente no controlador de temperatura 

constante e igual a 1,22 A. A curva característica foi obtida com o modulador inserido na 

cavidade porém com tensão no bias do modulador igual a zero, e gerador RF desligado. 

 
Figura 31 - Curva Característica do laser à fibra dopada com Érbio com 16,4 metros de cavidade. 

 

Observe o limiar do laser à fibra dopada com Érbio na cavidade curta que ocorre em 

aproximadamente 100 mA de corrente no laser de bombeamento, o que corresponde a cerca 

de 20 mW de potência em 980 nm. A potência média obtida na saída foi 4,2 mW em 1550 nm 

quando o laser à fibra é bombeado com 180 mW. 

A partir da curva característica do laser é possível descrever o comportamento através 

da equação dada por: 

=LÝ!íª! = ß j¡=àN à·MN=pM M!( ¢ − 1o (86) 

onde o valor de ß no caso da Fig. 31 será igual a 0,5275 e o =pM M!( = 20	±¼. 

Outro dado importante obtido pela curva é a eficiência de conversão. Considerando dois 

pontos na curva como por exemplo, 95 e 180 mW de potência de bombeamento, obtém-se a 

eficiência de conversão Y% pela relação: 

Y% = (4,2 − 2,0)(180 − 95) 100 = 2,6	% (87) 
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A eficiência de conversão de potência encontrada foi de 2,6%, valor relativamente baixo 

como era esperado em lasers a fibra. É possível aumentar ligeiramente este valor utilizando 

fibras com coeficiente de absorção mais elevado. 

Na Fig. 32 temos o espectro de saída do laser à fibra dopada com Érbio com cavidade 

de 16,4 metros e potência de bombeamento de 180 mW. Devido a baixa atenuação, o pico de 

emissão está centrado em 1560,7 nm com OSNR (Optical Signal-to-Noise Ratio) igual a 39,7 

dB. Ao lado do comprimento de onda de emissão, ocorre a formação de outro pico devido à 

alta potência de bombeamento e necessidade de ajuste da polarização. 

 
Figura 32 - Espectro de saída do laser na configuração em anel com a cavidade curta. 

 

A taxa de repetição fundamental da cavidade é calculada pela relação: 

;F!â = � �F!â⁄  (88) 

onde c é a velocidade da luz igual a 3x108 m/s, n é o índice de refração considerado igual a 

1,5 para a sílica e Lcav é o comprimento da cavidade dado em metros. Para a cavidade curta, o 

valor de ;F!â é igual a 12,2 MHz e consequentemente se o laser for modulado nesta 

frequência, o tempo que um pulso leva para percorrer uma volta completa na cavidade será 

em torno de 82 ns. Para realizar a modulação em amplitude neste laser, a frequência do 

gerador de sinais deve estar em ressonância com esta frequência fundamental. 

A primeira indicação de acoplamento de modos é a formação de pulsos com período E 

correspondente ao inverso da frequência que está sendo aplicada no modulador. Na Fig. 33(a) 

podemos observar o trem de pulsos obtido na saída do laser quando a frequência do gerador é 

ajustada para 1 GHz. 
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Figura 33 - (a) Trem de pulsos gerado na saída do laser na frequência de modulação de 1 GHz. (b) Duração do 

pulso medida na saída do laser com 16,4 metros de cavidade em anel. 

O ajuste da polarização intracavidade e da frequência de modulação no gerador de 

sinais RF na casa de centenas de kHz permite aperfeiçoar a operação do laser de modo a gerar 

pulsos com menor duração. A Fig. 33(b) apresenta a duração final do pulso com 56,8 ps 

medida na saída do laser. 

Na Fig. 34 temos o espectro de saída do sinal modulado com pico de emissão em 

1568,36 nm. Na escala log temos a OSNR igual a 52 dB e na escala linear normalizada é 

possível medir a largura espectral a meia altura igual a 0,133 nm, ou seja, 16,22 GHz. O 

produto Δ;. JK resultante foi de 0,921, acima dos valores de referência de 0,315 para o perfil 

secante hiperbólico e 0,440 para o perfil gaussiano. Isso se deve a presença de excesso de 

largura de banda. 

  

Figura 34 - (a) Espectro do sinal modulado em escala log e (b) escala linear medida na saída do laser. 

 

Para complementar as análises foram feitas medidas na saída do laser com modulação 

em amplitude operando nas frequências de 1 a 10 GHz. 
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Figura 35 - Duração do pulso em função da frequência de modulação na cavidade com 16,4 metros. 

A Fig. 35 apresenta as médias das larguras dos pulsos em função da frequência de 

modulação com potência média ajustada na saída em 1 mW. A largura dos pulsos gerados 

foram de 30 a 60 ps aproximadamente. 

Conforme previsto pela teoria de Kuizenga-Siegman (visto no capítulo 2), a largura do 

pulso em acoplamento de modos ativo utilizando modulação em amplitude é dada pela 

seguinte expressão: 

J@ÎÏ� = �√2&�2w '��-
# m� ¡ 1� ��¢

# $�
 (89) 

onde � é o coeficiente de ganho, � é o índice de modulação dependendo diretamente da 

potência RF aplicada no modulador, �  é a frequência de modulação e Δ� é a banda espectral 

(ou largura de linha) do laser. 

Sendo assim, o comportamento esperado da curva de ajuste teórico, vista na Fig. 35 era 

que a duração do pulso fosse proporcional à raiz quadrada do inverso da frequência de 

modulação: 

JK = J@ÎÏ� ∝ ¡ 1� ¢
# $�

 (90) 

De modo geral, é possível concluir que a duração do pulso em cada frequência tem seu 

valor próximo e com tendência ao ajuste baseado no comportamento teórico com variação de 

até 17%. 
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4.3 Acoplamento de Modos em Lasers com Cavidades Ultralongas de até 
100 km operando na frequência de modulação de 1 GHz 

Por meio do aumento do comprimento da fibra SMF na cavidade, foram construídos no 

total dez lasers diferentes variando-se de quase quatro ordens de magnitude: de 16,4 metros 

até 100,8 quilômetros. Isto permitiu observar dois comportamentos diferentes que determina o 

mecanismo físico responsável pela duração final do pulso.  

A Fig. 36 apresenta a configuração experimental destes lasers à fibra a partir do laser 

apresentado na Fig. 29. 

 

Figura 36 - Configuração experimental de todos os lasers a fibra dopada com Érbio. 

 

Config. 
Comprimento 
da Cavidade 

Perda Total 
Intracavidade 

Dispersão 
Acumulada 

Taxa de Repetição 
Fundamental 

1 16,4 m 3,70 dB 0,13 ps/nm 12,20 MHz 

2 51,6 m 3,71 dB 0,73 ps/nm 3,88 MHz 

3 218,0 m 3,74 dB 3,56 ps/nm 917,43 kHz 

4 1,4 km 3,96 dB 23,39 ps/nm 144,47 kHz 

5 3,0 km 4,27 dB 51,13 ps/nm 66,30 kHz 

6 12,6 km 6,09 dB 213,46 ps/nm 15,92 kHz 

7 25,3 km 8,50 dB 429,70 ps/nm 7,91 kHz 

8 50,6 km 13,31 dB 859,55 ps/nm 3,95 kHz 

9 75,7 km 18,08 dB 1286,21 ps/nm 2,64 kHz 

10 100,8 km 22,85 dB 1713,17 ps/nm 1,98 kHz 

Tabela 1 – Parâmetros de todos os lasers à fibra dopada com Érbio 
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A Tabela 1 mostra os parâmetros de cada um dos dez lasers sendo comprimento da 

cavidade, perda total intracavidade, dispersão acumulada e taxa de repetição fundamental da 

cavidade. 

Foram considerados os seguintes parâmetros da SMF: atenuação de 0,19 dB/km e 

dispersão de 17 ps/nm.km na região de 1550 nm. O comprimento da cavidade varia de 4 

ordens de magnitude sendo que tanto a dispersão acumulada quanto a taxa de repetição 

fundamental da cavidade estão linearmente relacionados entre si. Entretanto, é possível notar 

que a perda intracavidade total varia menos, quase 2 ordens de magnitude. Como a cavidade 

está na configuração em anel, a taxa de repetição fundamental da cavidade é calculada pela 

relação ;F!â = � �F!â⁄  onde c é a velocidade da luz igual a 3x108 m/s, n é o índice de 

refração considerado igual a 1,46 para a sílica e Lcav é o comprimento da cavidade dado em 

metros. Note que ;F!â varia de 12,2 MHz na cavidade mais curta com 16,4 m até 1,98 kHz em 

laser a fibra com cavidade ultralonga de 100,8 km, sendo este último considerado muito baixo 

quando comparado com lasers convencionais. 

A Fig. 37 apresenta as durações dos pulsos na saída dos dez lasers, medidos em regime 

de acoplamento de modos ativo na frequência de modulação de aproximadamente 1 GHz, 

mantendo-se a potência média na saída igual a 1,8 mW. 

 

Figura 37 - Duração dos pulsos gerados nos lasers com cavidade de 16,4 m a 100,8 km (fm ≅ 1 GHz). 
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Os pulsos medidos nas configurações 1 a 6, ou seja, de 16,4 m a 12,6 km foi de 

aproximadamente 30 ps. As durações dos pulsos obtidos nas cavidades acima de 12,6 km (em 

vermelho) foram aumentando gradualmente de 35,6 até 75,1 ps indicando dois 

comportamentos distintos em função do comprimento da cavidade. 

A Fig. 38 apresenta os espectros de saída obtidos simultaneamente com as medidas de 

cada cavidade apresentadas na Fig. 37. 

 

Figura 38 - Espectros de saída medidos nos lasers com cavidade de 16,4 m a 100,8 km (fm ≅ 1 GHz). 

 

Cavidades com comprimentos de até 12,6 km apresentaram maior largura de banda. Nas 

cavidades mais curtas (configurações 1 a 3) a duração do pulso é unicamente determinada 

pelo acoplamento de modos ativo. As cavidades com 1,4 e 3,0 km de comprimento, 

apresentaram um perfil diferente no espectro devido a não-linearidade agindo em conjunto 

com o modulador ativo na geração e propagação dos pulsos. Para cavidades com 1,4 km de 

comprimento, o efeito de automodulação de fase (SPM – Self Phase Modulation) cria mais 

frequências alargando todo o espectro. Nas cavidades mais longas que 12,6 km (curvas 

vermelhas), observam-se espectros típicos de sóliton com sidebands devido a perturbações 

periódicas geradas pelo acoplamento do soliton com a onda dispersiva produzida pelo fato do 
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comprimento da cavidade ser bem longo e da ordem do período do sóliton [36], [37]. Na 

próxima seção analisaremos a propagação solitônica com mais detalhes. 

A Figura 39 apresenta o gráfico da duração dos pulsos em função do comprimento da 

cavidade e da dispersão acumulada. As duas curvas são coincidentes exceto para cavidades 

curtas (ou baixa dispersão acumulada) por causa da dispersão da fibra dopada com Érbio que 

é comparável ao valor da dispersão intracavidade.  

 

Figura 39 - Duração dos pulsos em função do comprimento da cavidade e da dispersão acumulada obtida no 
regime de acoplamento de modos ativo (fm ≅ 1 GHz). 

 

No intuito de obter uma comparação entre esses lasers, todas as medidas foram obtidas 

com potência média na saída igual a 1,8 mW e frequência de modulação de 1 GHz. Para 

comprimentos de cavidade variando de 16,4 m a 12,6 km, ou seja, quase três ordens de 

magnitude, a largura do pulso é praticamente a mesma, aproximadamente 30 ps. Nesta faixa, 

a duração é determinada principalmente pelo regime de acoplamento de modos ativo e pode 

ser explicada pela equação (30a) descrita por Kuizenga-Siegman para a modulação AM 

(Amplitude Modulation) [30]: 

JK(��) = �√2&�2w ¡���p ¢
# m⁄ ¡ 1� Δ�¢

# $⁄
 (91) 

onde JK(��) é a duração do pulso, �� é o coeficiente de ganho devido ao meio ativo, �p é o 

índice de modulação que depende diretamente da potência RF aplicada no modulador, �  é a 

frequência de modulação e Δ� é a banda espectral (ou largura de linha) do laser. 

Avaliando os parâmetros da equação (91), o comportamento foi conforme esperado, ou 

seja, nas cavidades curtas as durações do pulso se mantiveram constante já que todos os 

parâmetros são praticamente inalterados. No caso do ganho, foi necessário elevá-lo 
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ligeiramente a fim de compensar o aumento da perda intracavidade ao alongar o comprimento 

da cavidade. A potência média na saída foi mantida constante e igual a 1 mW em todas as 

medidas. 

No caso das cavidades mais longas que 12,6 km, a duração do pulso aumentou com o 

comprimento da cavidade, sendo proporcional à dispersão acumulada. 

A potência de pico intracavidade foi obtida a partir das medidas realizadas na saída de 

15,3% considerando a seguinte relação: 

=KMFN(Mq>(!F!â.) ≅ =L(Mq>(!F!â.)� 	J@ÎÏ� 	 (92) 

onde =L(Mq>(!F!â.) é a potência média intracavidade na extremidade de 84,7% do acoplador de 

saída, �  é a frequência de modulação de 1 GHz e J@ÎÏ� é a largura total a meia altura do 

pulso medido. 

A potência do sóliton fundamental foi calculada considerando a expressão: 

=C = 3,11D$|� ·ª|2w�eJ@ÎÏ�$  (93) 

onde λ é o comprimento de onda de emissão do laser, Dmed é a dispersão média na cavidade, c 

é a velocidade da luz e γ é o coeficiente não linear sendo adotado o valor de 1,11 (W.km)-1 

para a SMF [32].  

 A Fig. 40 mostra a potência de pico intracavidade (quadrado vermelho) e a potência 

calculada do sóliton fundamental (círculo preto) para cada um dos dez lasers. A potência de 

pico intracavidade é mais alta que a potência do soliton fundamental em todos os casos 

indicando a possibilidade de formação de sóliton. 

 

Figura 40 - Potência de pico intracavidade e potência do soliton fundamental em função do comprimento da 
cavidade com acoplamento de modos ativo em fm ≅ 1 GHz. 



67 

 Para comprimentos de cavidade com até 12,6 km, a potência de pico intracavidade 

(quadrado vermelho) e a potência do sóliton fundamental calculada (círculo preto) tem o valor 

de aproximadamente 80 mW e 125 mW respectivamente, quase constante. Esses valores 

decrescem para cavidades mais longas. Nesta faixa, a potência de pico intracavidade tem a 

possibilidade de gerar sóliton de ordem 2 e para as cavidades mais longas, ele aumenta 

linearmente podendo chegar até ordem 4, no caso da cavidade de 100,8 km. 

Além disso, dependendo da largura do pulso e da potência de pico, tanto a dispersão 

quanto os efeitos não lineares podem dominar ao longo da fibra intracavidade. O 

comprimento de dispersão e o comprimento de não-linearidade são definidos como Â =J$ |c$|⁄  e Ã« = 1 γ=�⁄ , respectivamente, onde c$ é o coeficiente de dispersão de segunda 

ordem e =� é a potência de pico [32]. Essas equações resultam numa escala de comprimentos 

onde os efeitos dispersivos e não lineares se tornam importantes para a evolução do pulso e 

podem ser comparados com o comprimento da cavidade (Lcav) para determinar o 

comportamento da propagação como apresentado na Tabela 2. 

Config. ãäåæ ãç(km) ãèã(km) ãäåæ ãç⁄  ãäåæ ãèã⁄  Análise 

1 16,4 m 36,59 3,06 0,0005 0,0054 I – Não há 
efeito dispersivo 

e nem não 
linearidades 

2 51,6 m 12,54 2,41 0,0041 0,0214 

3 218,0 m 12,74 2,61 0,0171 0,0835 

4 1,4 km 11,63 2,56 0,1204 0,5469 II – Regime 
não-linear 

(ãäåæ~ãèã) 5 3,0 km 13,49 2,73 0,2224 1,0989 

6 12,6 km 14,36 2,80 0,8774 4,5000 

III – Regime 
dispersivo 

(ãäåæ~ãç) 
e não-linear 

(ãäåæ > ãèã) 

7 25,3 km 18,82 3,26 1,3443 7,7607 

8 50,6 km 44,26 4,92 1,1432 10,2846 

9 75,7 km 65,85 6,00 1,1496 12,6167 

10 100,8 km 83,74 6,76 1,2037 14,9112 

Tabela 2 – Comprimentos de dispersão e não linearidade para todos os lasers à fibra dopada com Érbio. 

 

O comportamento da propagação nestes lasers à fibra dopada com Érbio com cavidade 

ultralonga podem ser classificados em três regimes: (I) quando Lcav é menor que LD e LNL, não 

há efeito dispersivo e nem não-linearidade durante a propagação do pulso. A formação do 
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pulso acontece no regime de acoplamento de modos ativo demonstrado pela teoria de 

Kuizenga-Siegman [30]. Este é o caso das cavidades curtas (16,4 m a 218 m); (II) quando Lcav 

é menor que LD mas é aproximadamente igual a LNL como é o caso das cavidades com 1,4 a 

3,0 km, a evolução do pulso é dominado pelo regime não-linear onde a automodulação de fase 

conduz para o alargamento espectral; (III) quando Lcav é aproximadamente igual a LD, a 

evolução do pulso pode ser determinado pelo regime dispersivo em que a duração depende da 

dispersão acumulada como mostra a Figura 39. Além disso, Lcav é também mais longo que LNL 

indicando que a não linearidade está agindo simultaneamente com a dispersão contribuindo 

para a formação do sóliton. Esta última condição é obtida em cavidades ultralongas com 

dezenas e centenas de quilômetros. 

A duração do pulso se mantém constante quando o laser longo opera em regime 

dominado pela não linearidade (configurações 4 e 5) e é similar aos pulsos gerados pelo 

regime de acoplamento de modos com cavidades curtas. A duração do pulso aumenta quando 

o laser opera no regime dominado pela dispersão, ou seja, nas cavidades mais longas que 12,6 

km. 

No intuito de comparar o comprimento da cavidade com o período do soliton, 

utilizamos a seguinte equação para determinar os valores [32]: 

éC = 0,322w$�J@ÎÏ�$
D$|� ·ª|  (94) 

onde c é a velocidade da luz, J@ÎÏ� é a largura total a meia altura do pulso medido, λ é o 

comprimento de onda de emissão do laser e Dmed é a dispersão média da fibra na cavidade. A 

Figura 41 mostra o período do soliton em função do comprimento da cavidade laser, onde se 

podem verificar duas regiões no gráfico com comportamento da curva similar à Figura 39.  

 

Figura 41 - Período do soliton em função do comprimento da cavidade. 
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Na primeira região, para cavidades com comprimentos menores que 12,6 km, o período 

do soliton é quase constante (~ 20 km) sendo mais longo que os respectivos comprimentos de 

cavidade. Neste caso, de acordo com a Tabela 2 as configurações 4 e 5 são de regime não-

linear, porém eles não se tornam efetivamente nesta condição pois as cavidades são menores 

que o comprimento do soliton. Na segunda condição que se referem às cavidades laser com 

comprimento mais longo que 12,6 km, o período do soliton aumenta linearmente com o 

comprimento da cavidade e de acordo com a Tabela 2, eles estariam no regime dispersivo. 

Como o comprimento da cavidade é comparável com o período do soliton, isto permite que o 

comportamento solitônico efetivamente ocorra. 

A Figura 42 mostra a razão entre o período do soliton e o comprimento da cavidade em 

função do comprimento da cavidade.  

 

Figura 42 - Razão entre o período do soliton e o comprimento da cavidade em função do comprimento da 
cavidade. 

Para cavidades menores que 1,4 km (configuração 4), o valor de éC F!â⁄  é maior que 

10, chegando a 1623 para a primeira configuração de 16,4 m. Para cavidades mais longas que 

12,6 km o período do soliton é da ordem do comprimento da cavidade permitindo a formação 

do soliton. É possível verificar que éC F!â⁄  é constante (~ 1,35) para cavidades mais longas 

que 50,6 km até 100,8 km indicando que a largura do pulso é determinada pelo regime 

solitônico dentro do laser ultralongo modulado ativamente. Isto significa que a duração final 

do pulso é definida pelo comprimento da cavidade. 
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5 Geração e Propagação de Pulsos em Laser com Cavidade 

Ultralonga (em Campo) 

5.1 Introdução 

Neste capítulo vamos avaliar o comportamento do laser instalado em campo e comparar 

com os resultados obtidos no laser em laboratório apresentados no capítulo 4. Além disso, 

analisamos a geração e propagação do pulso fixando o comprimento da cavidade e variando a 

frequência de modulação de modo a comparar com a teoria de acoplamento de modos ativo 

[30] apresentado no capítulo 2. 

Apresentamos as medidas de duração dos pulsos gerados no laser ultralongo de 50 km 

de cavidade instalado na rede KyaTera e comparamos com os resultados obtidos no laser 

utilizando duas bobinas de 25 km de SMF cujo o laser está montado no laboratório. 

Complementando a análise, foram realizadas medidas de largura do pulso variando a 

frequência de modulação de 1 a 10 GHz e comparadas com a curva teórica. Com o objetivo 

de verificar o comportamento ao longo da propagação intracavidade, foi inserido um divisor 

de potência de 1 % entre as bobinas e os resultados comparados com a saída do laser na 

configuração em laboratório. 

5.2 Caracterização da Rede KyaTera 

O projeto da rede KyaTera nasceu com a missão de criar um ambiente colaborativo 

entre institutos de pesquisa, universidades e empresas, reunindo as competências e recursos 

laboratoriais necessários para o desenvolvimento da ciência e inovação tecnológica. 

Construída para a pesquisa, interliga instituições do estado de São Paulo e funciona como uma 

rede dedicada à troca de informações através da rede estável e também como plataforma de 

testes na rede óptica experimental [38]. 

O objetivo inicial era realizar a montagem em campo utilizando a rede experimental de 

fibras apagadas que interliga a Universidade Presbiteriana Mackenzie localizada na cidade de 

São Paulo à Universidade Estadual de Campinas, conforme pode ser visto no mapa da rede 

KyaTera apresentada na Fig. 43 [39]. O comprimento deste trecho do enlace é de 

aproximadamente 150 km e a atenuação medida foi 51,7 dB na fibra 1 e 53,0 dB na fibra 2, 

valores muito altos para se utilizar um único amplificador instalado em um dos laboratórios 

(ou em ambos).  
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Figura 43 - Mapa da rede Kyatera instalada no estado de São Paulo. 

 

Devido a dificuldades de logística na instalação de amplificadores adicionais nos DGOs 

(Distribuidor Geral Óptico) da empresa Telefônica, decidiu-se realizar uma montagem inicial 

para medidas preliminares utilizando apenas o trecho do anel instalado pela cidade de São 

Paulo. 

Os conectores da rede experimental foram padronizados como SC/APC e identificadas 

no DIO (Distribuidor Interno Óptico) do Mackenzie como fibras 09 (A) e 10 (B). A Fig. 44(a) 

apresenta o teste realizado com o OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) na fibra 09 

que interliga a Universidade Mackenzie à USP. A Fig. 44(b) se refere à fibra 10 do mesmo 

trecho e cabo óptico. Ambas as medidas foram realizadas a partir do Laboratório de Fotônica 

do Mackenzie sendo desta forma o ponto zero na escala das medidas. O comprimento medido 

destas fibras foi aproximadamente 29 km sendo obtida uma atenuação de 13,37 dB na 

primeira fibra e 11,16 dB na segunda. Há picos de reflexão ao longo do trecho a 7,5, 13,6, 

19,4 e 25,5 km a partir do ponto inicial. Eles indicam os pontos onde há cordões ópticos no 

enlace, instalados nos DGOs da Telefônica. A inclinação da reta permite avaliar a perda da 

fibra sendo em torno de 0,2 dB/km. A perda acumulada alta, além do degrau nas reflexões 

indica a necessidade de verificação dos cordões ópticos nestes pontos. 
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Figura 44 - Testes realizados com OTDR na (a) fibra 09 e (b) fibra 10 no trecho Mackenzie – USP sendo o ponto 

inicial o Laboratório de Fotônica do Mackenzie. 

 

Na extremidade localizada na USP foi inserido um cordão óptico interligando a fibra de 

entrada com a saída formando um anel de 58 km com as extremidades do enlace em anel 

instaladas no Laboratório de Fotônica do Mackenzie. A perda total do enlace neste caso foi de 

quase 25 dB. As primeiras medidas do laser (1ª fase) foram realizadas nesta configuração 

obtendo-se um grande pedestal no espectro com pico de emissão na região de 1530 nm, como 

veremos na próxima seção com mais detalhes. 

Após manutenção dos conectores e da instalação, verificou-se uma alta atenuação entre 

a última caixa de passagem da Telefônica localizada em Jaguaré e a instalação dentro da USP. 

Esse trecho foi retirado do anel sendo conectadas as fibras de transmissão e recepção a 25,5 

km da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Observando a Fig. 44(a) e 44(b), é possível 

verificar o ponto de acesso à rede onde foi inserido o cordão óptico entre as fibras, ele 

corresponde ao quarto pico de reflexão em 25,5 km. Desta forma, obteve-se um enlace em 

anel com 51 km e perda total de 18,4 dB sendo 7,8 dB proveniente das conexões ópticas e 

0,207 dB/km da fibra SMF instalada. Mesmo com a perda ainda considerada alta, foi possível 
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obter resultados similares à configuração em laboratório com comprimento de onda de 

emissão em 1558 nm (2ª fase). 

A Fig. 45 apresenta o esquema da rede KyaTera [40] com um ponto de interrupção no 

enlace experimental que interliga a USP à Unicamp impossibilitando a extensão do 

comprimento do laser ultralongo em campo, até a data da finalização deste trabalho. 

 
Figura 45 - Esquema da Rede KyaTera em dezembro de 2011. 

 

5.3 Lasers com Cavidade Ultralonga de 50 km 

A Fig. 46(a) apresenta a configuração experimental utilizando duas bobinas de fibra 

padrão de telecomunicações (SMF) com 25,3 km cada, chamado também de configuração em 

laboratório do laser à fibra com cavidade ultralonga, similar à configuração 8 do capítulo 4. 

Entre as bobinas foi inserido um divisor de 1% para monitoramento e análise da propagação 

após a primeira bobina de SMF. Conforme proposta deste capítulo, foi montada outra 

configuração geograficamente distribuída pela rede óptica KyaTera instalada pela cidade de 

São Paulo. Entre os pontos A e B da Fig. 46(a), retiramos as bobinas de fibra SMF e 

conectamos ao enlace óptico da rede Kyatera. 
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Figura 46 - (a) Configuração experimental do laser à fibra dopada com Érbio com cavidade ultralonga de 50 km 
em laboratório utilizando duas bobinas de 25 km de SMF. (b) Mapa parcial da cidade de São Paulo conectando 

as universidades Mackenzie e USP através da rede KyaTera. 

 
Na Fig. 46(b) temos o mapa parcial referente ao trecho do enlace óptico com um par de 

fibras apagadas. Trata-se da conexão entre a Universidade Presbiteriana Mackenzie e a USP 

(Universidade de São Paulo). Todas as medidas foram realizadas no Laboratório de Fotônica 

do Mackenzie sendo indicado como “A” a fibra de transmissão e “B” a fibra de recepção. 

Como vimos na seção anterior, a atenuação do enlace é 18,4 dB resultando em 

aproximadamente 22 dB de atenuação intracavidade total para o laser em campo montado 

entre a Universidade Presbiteriana Mackenzie e a Universidade de São Paulo e 13,2 dB para a 

configuração em laboratório. Para esses lasers ultralongos à fibra, a taxa de repetição 

fundamental é de aproximadamente 4 kHz. 
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A Fig. 47 e 48 apresentam as medidas realizadas em regime de operação CW. A 

potência média na saída em função da potência de bombeamento foi caracterizada na 1ª fase 

da montagem do laser à fibra dopada com Érbio com cavidade ultralonga de 58 km utilizando 

a rede Kyatera com perda intracavidade total de 28,2 dB. 

 
 
Figura 47 - Curva característica do laser à fibra dopada com Érbio com cavidade ultralonga de 50 km utilizando 

a rede Kyatera na 1ª fase. 

 
Nota-se que na configuração em campo, o limiar é alto, em torno de 26 mW, sendo que 

para se obter 1,8 mW de potência média na saída é necessário potência total de bombeamento 

de 270 mW. Além disso, podemos verificar neste gráfico que a eficiência de conversão de 

potência óptica é extremamente baixa devido à alta atenuação, resultando em 0,67%. 

Outra medida importante na caracterização do laser é o espectro óptico. Na Fig. 48 

temos as medidas realizadas na saída do laser ultralongo obtida na 1ª fase dos experimentos 

com potência de bombeamento igual a 270 mW e potência média na saída igual a 1,8 mW.  

O espectro possui um grande pedestal de luz incoerente devido à alta atenuação 

intracavidade, mostrando que o laser é bem ruidoso. Um único amplificador no enlace não é 

suficiente para superar a perda em toda a banda de amplificação do Érbio. Observa-se também 

um pico de emissão em 1532 nm com OSNR de 15,6 dB. Devido à atenuação total alta da 

rede Kyatera, foi necessário aumentar a potência de bombeamento a ponto de ocasionar o 

deslocamento no pico de emissão para comprimento de onda curto explicado pelo perfil de 

emissão da ASE apresentado na Fig. 30. 
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Figura 48 - Espectro na saída do laser à fibra dopada com Érbio com cavidade ultralonga de 50 km utilizando a 

rede Kyatera na 1ª fase (Psaída = 1,8 mW). 

 
Após a manutenção da rede KyaTera a caracterização em regime CW do laser 

ultralongo foi realizada novamente e comparada com a configuração utilizando bobinas de 

SMF. O comportamento da potência de saída em função da potência de bombeamento pode 

ser visto na Fig. 49, onde se tem a curva característica do laser no laboratório (quadrado azul) 

e outra utilizando a nova rede Kyatera de 51 km (círculo vermelho – 2ª fase). 

 

Figura 49 - Potência média na saída em função da potência de bombeamento em 980 nm co-propagante. 
Configurações: laser ultralongo utilizando bobinas de SMF no laboratório e utilizando a rede KyaTera. 

 

Considerando a potência de bombeamento total de 400 mW, a potência média na saída 

do laser ultralongo à fibra dopada com Érbio foi de 10 mW quando as bobinas de fibra padrão 
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SMF são utilizadas. No caso da configuração na rede instalada em campo, obteve-se 8 mW 

com a potência de bombeamento máxima utilizada. 

Apesar da alta perda da cavidade ultralonga a eficiência de conversão na montagem em 

laboratório foi igual a 2,65%, ou seja, próximo ao valor obtido para a cavidade curta. Já na 

configuração em campo, após a melhoria nas condições do enlace, esse valor melhorou 

consideravelmente em relação à primeira fase, sendo obtido um percentual de 2,25%. O limiar 

foi de aproximadamente 27 mW de potência de bombeio para a configuração do laser em 

laboratório e 40 mW para o outro caso. Os espectros de saída são apresentados na Fig. 50. 

 

Figura 50 - Espectro de saída na configuração utilizando bobinas de fibra padrão e na rede KyaTera. 

 
No enlace instalado, o pico de comprimento de onda de emissão é aproximadamente 

1556,8 nm com OSNR de 34,3 dB. Usando as bobinas, é possível observar um aumento na 

OSNR para 45,5 dB e um leve desvio no comprimento de onda de emissão para 1557,8 nm 

devido a diferença no ajuste da polarização. O espectro apresentado pelo laser em campo 

apresenta um grande pedestal incoerente, devido a maior atenuação no interior da cavidade. 

5.4 Geração de Pulsos nas Frequências de Modulação de 1 a 10 GHz 

Para a geração dos pulsos é necessário configurar o laser para a operação em 

acoplamento de modos ativo, ou seja, um modulador em amplitude é inserido no interior da 

cavidade e ligado a um gerador de sinais para estabelecer frequências de modulação de 1 a 10 

GHz. A Fig. 51 (a) mostra a duração (ou largura dos pulsos) na saída das duas configurações 

com frequência de modulação de 1 GHz. As medidas do pulso são 59,3 ps para o laser em 

laboratório e 63,0 ps para a configuração em campo. A duração é quase a mesma, porém o 

laser à fibra na rede KyaTera apresentou um formato ruidoso. 
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A Fig. 51 (b) mostra uma comparação dos espectros de saída. Para a configuração em 

laboratório, a largura de linha espectral medida foi de 0,072 nm que resulta em um produto da 

duração pela largura de banda igual a 0,529. A largura total a meia altura do valor máximo 

(FWHM) foi de 0,068 nm para a configuração do laser à fibra em campo com pico de emissão 

do comprimento de onda em 1555 nm. Neste caso, o produto da duração pela largura de 

banda foi igual a 0,531. Em ambos os casos, há um excesso da largura de banda indicando 

que os pulsos não estão limitados pela transformada de Fourier. Na visualização do canto 

direito superior, tem-se a escala log do espectro onde se observa os dois conjuntos de picos 

laterais [37] indicando a possibilidade de presença de sóliton, onde é possível notar também a 

similaridade de comportamento de ambos os lasers. De acordo com o capítulo anterior, os 

dois lasers estão em regime dominado pela dispersão e as cavidades são longas o suficiente 

para permitir que o efeito solitônico se manifeste e determine a duração e sua evolução. 

Figura 51 - (a) Duração do pulso na saída para frequência de modulação de 1 GHz em regime de acoplamento de 
modos ativo. Em laboratório, utilizando bobinas de SMF (curva azul) e na rede KyaTera (curva vermelha). (b) 

Espectros de saída: em laboratório (curva azul) e em campo (curva vermelha). 

 

A Fig. 52 apresenta a largura do pulso medida em função da frequência de modulação 

de 1 a 10 GHz, com potência de bombeamento de 125 mW para o laser em laboratório 

(quadrado azul) que é montada com duas bobinas de 25,3 km de SMF. Como previsto pela 

teoria de Kuizenga-Siegman [30] visto no capítulo 2, a duração do pulso produzido em 

acoplamento de modos ativo é inversamente proporcional à raiz quadrada da frequência de 

modulação na proporção: 

J� ∝ ¡ 1� ¢
# $⁄

 (95) 

onde J� é a duração do pulso e �  é a frequência de modulação. Para frequências de 5 a 10 

GHz, a média de duração dos pulsos foi de 51,9 a 35,2 ps conforme previstos pela tendência 
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geral da curva teórica. No entanto, as durações dos pulsos na frequência de modulação de 1 a 

4 GHz (57,7 a 47,3 ps) desviam da curva de ajuste e são mais estreitos que o esperado. 

As medidas realizadas na segunda configuração utilizando a rede KyaTera foram 

realizadas mantendo o mesmo nível de potência de bombeamento, como mostra a Fig. 52 

(curva vermelha). Para frequências de 6 a 10 GHz, a duração do pulso variou de 68,7 ps a 

39,5 ps respectivamente, que similar ao caso anterior, está de acordo com a teoria. No entanto, 

para frequências de modulação de 1 GHz (63,0 ps) até 5 GHz (46,4 ps) a duração desvia da 

curva teórica e também são mais curtas que o esperado. Isto se deve ao regime solitônico 

intracavidade, como veremos a seguir. 

 

Figura 52 - Largura dos pulsos na saída dos lasers medidos em função da frequência de modulação para a 
configuração em laboratório (curva azul) e em campo (curva vermelha). 

 

5.5 Análise da Geração de Sólitons Intracavidade: comparação entre os 
lasers em laboratório e em campo 

A geração de sólitons no laser ultralongo à fibra dopada com Érbio com cavidade fixa 

de 50 km montado em campo utilizando a rede KyaTera é investigada e comparada com a 

mesma configuração em laboratório. Os dois lasers foram projetados para operar em regime 

de acoplamento de modos com modulação em amplitude nas frequências de 1 a 10 GHz. Uma 

análise comparativa entre as durações dos pulsos obtidas na saída destes lasers com a teoria de 

Kuizenga-Siegman [30] demonstra o regime solitônico comprimindo o pulso na propagação 

dentro da cavidade. 
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a) Potência de Pico Intracavidade 

Com uma dispersão média de 17 ps/nm.km para a fibra padrão SMF na cavidade em 

anel, a potência de pico teórica do sóliton fundamental para os lasers ultralongos foi de ~25 

mW com pulsos de ~50 ps, sendo calculado pela equação (96) conforme já visto no capítulo 

anterior: 

=C = 3,11D$|� ·ª|2w�eJ@ÎÏ�$  (96) 

onde λ é o comprimento de onda de emissão do laser, Dmed é a dispersão média na cavidade, c 

é a velocidade da luz, γ é o coeficiente não-linear sendo adotado o valor de 1,11 (W.km)-1 

para a SMF e J@ÎÏ� é a largura total a meia altura do pulso [32]. 

Na Fig. 53 (a) temos as potências de pico intracavidade medidas para o laser em 

laboratório (quadrado azul) em cada frequência de modulação e as potências de pico do 

sóliton de primeira ordem calculadas (triângulo preto). Para frequências abaixo de 8 GHz a 

potência de pico intracavidade é maior que a potência de pico do soliton (teórica). 

Considerando por exemplo, a frequência de modulação de 2 GHz, o pulso intracavidade tem 

energia equivalente ao sóliton de ordem 2 (N = 2). Em 8 GHz, obtém-se N = 1 que seria o 

limiar do efeito solitônico. 

  

Figura 53 - Potência de pico intracavidade e potência do sóliton em função da frequência de modulação para o 
laser ultralongo (a) em laboratório e (b) em campo. 

 
As mesmas análises podem ser feitas na segunda configuração que usa o enlace da rede 

KyaTera. A Fig. 53 (b) mostra os valores de potência de pico intracavidade (círculo 

vermelho) que foram medidos considerando as mesmas condições de potência de 

bombeamento, profundidade e frequência de modulação para cada caso. A potência de pico 

intracavidade é mais alta que a potência de pico do sóliton (triângulo preto) para frequências 

abaixo de 6 GHz, onde obtém-se N = 1 indicando que abaixo desta frequência, o regime 
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solitônico está presente. Para ambas as configurações, não há regime solitônico em altas 

frequências. A diferença de limiar de frequência nestas configurações é devido a perda mais 

alta na configuração em campo. 

 

b) Espectro de Saída 

Os espectros de saída dos pulsos gerados por acoplamento de modos no laser ultralongo 

para a configuração em laboratório são mostrados na Fig. 54. Os espectros na frequência de 

modulação de 1 a 7 GHz (gráficos azuis) mostram o formato espectral correspondendo a 

natureza solitônica dos pulsos. Em comparação com a Fig. 53(a), a condição para formação de 

sóliton é determinado pela potência de pico intracavidade que é mais alta que a potência do 

sóliton fundamental. Para frequências de modulação de 8 a 10 GHz, há uma diferença no 

perfil espectral formando múltiplos picos com distância entre eles relacionada com a 

frequência de modulação em cada caso. 

 

Figura 54 - Espectros de saída com janela de 1 nm medidos na saída do laser ultralongo (em laboratório) com 
frequência de modulação de 1 a 10 GHz. 

 

Os espectros de saída do laser ultralongo a fibra dopada com Érbio utilizando a rede 

KyaTera estão na Fig. 55 que mostram também os picos laterais tipicamente obtidos quando 

há a propagação de sóliton (gráficos vermelhos). Na Fig. 53 (b), para frequências abaixo de 5 
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GHz, o pico de potência intracavidade é mais alto que a potência do sóliton fundamental 

sendo confirmado pelos espectros as condições para a formação de sóliton. Para frequências 

acima de 6 GHz, a formação do pulso é determinado somente pelo modulador ativo, sem 

efeitos solitônicos. 

 

Figura 55 - Espectros de saída com janela de 1 nm medidos na saída do laser ultralongo em campo (rede 
KyaTera) com frequência de modulação de 1 a 10 GHz. 

 

Comparando a Fig. 53(a) e 53(b) com as Figs. 54 e 55, respectivamente, observa-se que 

seus respectivos espectros são a confirmação do limiar do regime solitônico intracavidade em 

8 GHz para a configuração em laboratório e 6 GHz para o laser à fibra utilizando a rede 

instalada pela cidade de São Paulo. 

 

c) Compressão do Pulso dentro da Cavidade 

A fim de investigar a propagação intracavidade, foi realizada uma comparação entre as 

características na saída do laser de 15,3% e as medidas coletadas após a propagação em 25 km 

de SMF. As medidas desta seção foram realizadas somente na montagem em laboratório com 

um divisor de potência de 1/99% entre as duas bobinas de fibra padrão. Como apresentado na 

Fig. 51(a), a largura do pulso na saída do laser tem a duração de 59,3 ps e o espectro 
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correspondente tem FWHM de 0,072 nm em 1 GHz. O produto da duração pela largura de 

banda resultante é igual a 0,529. 

A Fig. 56(a) demonstra a largura do pulso de 42,4 ps medido na saída do divisor de 

potência de 1% após a primeira bobina de SMF na mesma frequência de modulação de 1 

GHz. Esta medida demonstra que a largura do pulso é comprimida ao longo da propagação. 

Na Fig. 56(b) tem-se o correspondente espectro óptico com FWHM de 0,069 nm. No canto 

superior direito, em escala log pode ser observado os picos laterais no espectro [37]. O 

produto da duração pela largura de banda resultante neste caso é de 0,362, próximo do valor 

de referência de 0,315 para o perfil secante hiperbólico. 

  

Figura 56 - Medidas realizadas entre as bobinas de 25,3 km de SMF na configuração em laboratório. (a) Largura 
do pulso e (b) Espectro obtidos na frequência de modulação igual a 1 GHz. 

 
A dispersão positiva permite que a própria fibra aja como um compressor distribuído 

que contribui para o grau de estreitamento do pulso. Este encurtamento do pulso é definido 

por dois parâmetros independentes, a ordem do sóliton N e o período do sóliton éC. Para a 

condição experimental de 1 GHz, a potência de pico intracavidade é =Mq = 233	±¼. 

Assumindo a potência de pico do soliton fundamental igual a 18,5 mW, resulta em � =
(233 18,5⁄ )# $⁄ = 3,5. O período do sóliton é éC = 77	8± que é cerca de 1,5 vezes mais 

longo que o comprimento da cavidade, obtido pela equação: 

éC = 0,322w$�J@ÎÏ�$
D$|� ·ª|  (97) 

onde c é a velocidade da luz, J@ÎÏ� é a largura total a meia altura do pulso medido, λ é o 

comprimento de onda de emissão do laser e Dmed é a dispersão média da fibra na cavidade. A 

existência do período do sóliton se refere ao fato que, para N > 1 (correspondendo a sólitons 

de mais alta ordem), o comportamento do pulso é periódico com a propagação e para este 
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laser ultralongo, se combina com o comprimento da cavidade. éC é independente de N e pode 

ser um fator de escala para a compressão [41]. 

Como mostra a Fig. 56(a), o fator de compressão é 1,4 (59,3/42,4). Este resultado 

mostra que comprimentos de cavidade muito longos podem contribuir para a geração e 

propagação de pulso solitônico. 

Analisando as medidas apresentadas neste capítulo é possível concluir que o parâmetro 

de maior influência na comparação entre os resultados obtidos na configuração em laboratório 

e em campo é a atenuação total intracavidade, mais alta na rede KyaTera. Ela resulta em 

potência média na saída mais baixa, pedestal de luz incoerente no espectro, menor OSNR, 

pulsos com perfil ruidoso e ligeiramente mais largos. Por outro lado, o comportamento da 

formação do pulso intracavidade não sofre influência nem da atenuação e nem das oscilações 

do ambiente. É possível identificar dois regimes de operação sendo um em baixas frequências 

dominado pelo efeito solitônico e outro em altas frequências, em que a largura do pulso é 

determinada pelo acoplamento de modos ativo. Ambos os regimes estão presentes tanto no 

laser em laboratório quanto em campo ficando evidente cada condição quando se compara a 

potência intracavidade com a potência do sóliton fundamental, podendo ser confirmada 

também pelo espectro característico medido em cada condição. 
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6 Considerações Finais 

6.1 Conclusões 

Os estudos demonstraram a possibilidade de geração e propagação de pulsos estáveis 

em regime de acoplamento de modos ativo em lasers à fibra dopada com Érbio em cavidades 

ultralongas, mesmo em ambiente sem controle das condições ambientais. 

A análise da propagação dos pulsos intracavidade no caso da configuração utilizando 

fibra padrão SMF em cavidades de 16,4 metros a 100,8 km indicaram os mecanismos 

responsáveis pela formação e evolução do pulso em lasers à fibra dopada com Érbio operando 

em regime de acoplamento de modos ativo na taxa de repetição de 1 GHz.  

A variação da largura dos pulsos e da potência de pico nestes lasers definiram três 

regimes de propagação no interior das cavidades que dependem da relação entre o 

comprimento da cavidade (Lcav) e o comprimento de dispersão (LD) e também em relação ao 

comprimento não-linear (LNL). Quando Lcav é menor que LD e LNL, não há efeito dispersivo e 

não-linearidades na evolução do pulso, obtendo-se aproximadamente 30 ps. Neste regime, a 

duração final é determinada pela teoria de acoplamento de modos ativo. Para Lcav menor que 

LD mas ~LNL, a evolução do pulso é dominado pela não-linearidade onde a automodulação de 

fase resulta em alargamento espectral. Além disso, para cavidades mais longas que 12,6 km, 

Lcav ~ LD e Lcav mais longo (ou muito mais longo) que LNL, a evolução e duração do pulso é 

determinada pela dispersão acumulada. Neste regime, ocorre a formação do efeito solitônico e 

a duração do pulso depende do comprimento da cavidade. 

O laser na configuração em laboratório foi também comparado com o laser montado em 

campo, sendo utilizado em ambos um comprimento fixo de 50 km de fibra padrão. O laser à 

fibra dopada com Érbio foi modulado ativamente com taxa de repetição variando entre 1 e 10 

GHz gerando pulsos de 35,2 a 68,7 ps. A duração dos pulsos gerados em frequências altas se 

mostraram em concordância com a teoria de Kuizenga-Siegman. No entanto, em baixas 

frequências os pulsos por possuírem potência de pico intracavidade mais alta, permitiram que 

houvesse a formação de pulsos solitônicos na propagação.  

Dependendo do nível da potência de bombeamento, da taxa de repetição e do 

comprimento da cavidade, os dois lasers podem operar em acoplamento de modos ativo ou 

sobre a influência do regime solitônico que resultou num travamento da duração do pulso de 

acordo com a dispersão e comprimento da cavidade. Devido à robustez do sóliton, a 

configuração do laser utilizando a rede Kyatera, apresentou resultados similares de geração de 
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pulsos quando comparado com a configuração em laboratório, indicando a ausência de efeitos 

devido à oscilações no ambiente da rede instalada em campo. O efeito solitônico na cavidade 

auxilia na propagação de pulsos em condições estáveis apresentando resultados satisfatórios 

na configuração do laser de 50 km tanto no laboratório quanto na rede Kyatera. 

A principal característica destes lasers é que o acoplamento de modos ativo é 

responsável por determinar a geração dos pulsos na cavidade e as condições do regime 

solitônico determinam a duração do pulso na saída do laser por influenciar na propagação ao 

longo da cavidade ultralonga que tem o período do sóliton na mesma ordem de grandeza. 

Quando não há condições para a propagação de sólitons, a teoria de acoplamento de modos 

ativo é uma boa referência para a análise dos pulsos. 

6.2 Trabalhos Futuros 

Seguem abaixo algumas propostas de pesquisa: 

a) Modelamento teórico do laser com cavidade ultralonga combinando a teoria de 

acoplamento de modos ativo (Kuizenga-Siegman) com a análise dos efeitos de dispersão e 

não-linearidade ao longo da propagação pela fibra óptica padrão, avaliando o chirp do 

modulador e considerando outros formatos de pulso. 

b) Comparação dos resultados desta tese com experimentos de transmissão ultralonga, 

sistema com anéis de recirculação em fibra óptica padrão e sistemas ópticos com 

transmissão de pulsos solitônicos. 

c) Estudo de características físicas como comprimento de coerência do laser e 

comportamento da turbulência entre os modos da cavidade. Análise dos efeitos de 

polarização, espalhamento Brilloin estimulado (SBS – Stimulated Brilloin Scattering) e 

instabilidade modulacional (MI – Modulational Instability). 

d) Comparação dos resultados obtidos nesta tese com laser a fibra dopada com Érbio em 

cavidades ultralongas utilizando modulação passiva. Avaliar as similaridades e as 

diferenças dos dois regimes de operação. 

e) Laser com cavidade ultralonga montado na rede KyaTera interligando São Paulo a 

Campinas, formando um anel óptico de 300 km de extensão, utilizando amplificadores ao 

longo do enlace. 

f) Análise da geração e propagação de pulsos na frequência de modulação de 40 GHz no 

laser à fibra dopada com Érbio com cavidade ultralonga. 
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g) Análise da geração de pulsos por meio de acoplamento de modos ativo utilizando 

modulador de fase. Medidas preliminares indicaram a possibilidade de geração de pulsos 

mais curtos porém, há limitações em relação ao comprimento da cavidade que requer 

análises complementares. 

h) Estudo da possibilidade de operação do laser com dois moduladores na cavidade 

instalados em duas extremidades distintas a fim de utilizar a cavidade ultralonga como 

método de sincronização na transmissão de dados. 

i) Estudo de aplicações, viabilidade, broadcasting de sinal pela cidade de São Paulo ou 

vários pontos da cavidade a partir de pulsos estáveis propagando pela cavidade ultralonga. 
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