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RESUMO 

 

Neste trabalho, fez-se a inserção de duas grades de difração matriciais com guias 

de onda, ou AWGs (Arrayed Waveguide Gratings) em uma cavidade laser de fibra 

dopada com Érbio, onde um único meio de ganho em temperatura ambiente pode gerar 

ação laser em múltiplos comprimentos de onda, com emissões simultâneas e 

controladas individualmente. A configuração utilizada permitiu o teste com diferentes 

regimes de operação simultâneos dentro da cavidade.  Mostramos a possibilidade de 

emissão laser em regime CW, em regime de mode-locking passivo, com o uso de 

nanotubos de carbono como absorvedor saturável e, por último, em regime de mode-

locking ativo com uma freqüência de modulação de 7 GHz. 

 

Palavras-chave: Laser a fibra dopada com Érbio, AWGs, laser com múltiplos 

comprimentos de onda. 
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ABSTRACT  

 

In this work, we inserted two Arrayed Waveguide Gratings (AWGs), in an Erbium 

doped fiber ring cavity laser, where a single gain medium at room temperature can emit 

laser in multiples wavelengths, simultaneous and individualy controlled. The setup 

allowed us to check different functions in the ring cavity. Here we show emission in 

CW regime, Passive Mode-Locking, using Carbon Nanotubes as saturable absorbers 

and finally Active mode-locking at 7GHz, simultaneously.  

 

 

Key-words: Erbium doped-fiber laser, AWGs, multiwavelength laser.  
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1. INTRODUÇÃO 

  

 Atualmente a operação de múltiplos comprimentos de onda em lasers tem sido 

demonstrada teorica e experimentalmente com interesse para comunicações ópticas, 

aplicações industriais, em engenharia eletrônica, aplicações biológicas etc. As 

características desejáveis para fontes com múltiplos comprimentos de onda incluem 

vários canais, uma potência de saída igualmente distribuída entre os picos e 

espaçamento preciso entre canais [1]. Todos esses fatores são desafios que têm sido 

considerados em diversos testes e experimentos que ativam os múltiplos comprimentos 

de onda, tanto em lasers semicondutores, como em lasers à fibra, como é o caso deste 

trabalho.  

Em telecomunicações os lasers com múltiplos comprimentos de onda são fontes 

atrativas para sistemas WDM (wavelength division multiplexing), já que esses sistemas 

precisam, para suportar a demanda por tráfego de dados, ter o maior número de canais 

com o menor custo possível. Os lasers a fibra dopada com Érbio são uma boa opção 

para lasers com múltiplos comprimentos de onda, devido o alto ganho em uma banda de 

aproximadamente  40 nm, centrada em 1550 nm, e à baixa perda do sinal óptico nas 

fibras para esses comprimentos de onda.  

 Uma das configurações mais simples para lasers com múltiplos comprimentos 

de onda pode ser obtida quando combina-se a saída de um laser CW, ou seja, de sinal 

contínuo, a um roteador ou uma grade de difração, e  cada um dos canais tem seu 

próprio amplificador óptico e é ativado à medida que o amplificador é bombeado [2-3]. 

Na Figura 1 , vemos uma fibra com laser CW acoplada a uma grade de difração com 

amplificadores nas 24 saídas. 

 

Figura 1) Grade de difração com uma entrada e 24 saídas [3] 
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A grande vantagem neste tipo de experimento é o espaçamento preciso entre canais, ou 

seja, emissão laser em comprimentos de onda bem específicos, definidos principalmente 

pela geometria da grade de difração utilizada. A desvantagem advém do uso dos 

múltiplos amplificadores, o que aumenta principalmente o custo do sistema.  

Outra maneira eficiente de construir fontes com múltiplos comprimentos de 

onda foi demonstrada em [4], onde os autores combinam vários lasers DFB (distributed 

feedback laser) em cascata, para obter operação sintonizável numa faixa de 5 nm 

centrada em 1550 nm. Também é possível utilizar um trecho de fibra multimodo na 

cavidade à fibra, e criar dentro da cavidade batimentos de frequências, e selecionar uma 

ou outra com um filtro [5]. Nestes casos, os lasers tem as múltiplas emissões 

sintonizáveis.  

Considerando um fator de alargamento de linha homogêneo devido a variações 

na temperatura do meio de ganho , em alguns experimentos [6] esfria-se a fibra utilizada 

como meio de ganho em nitrogênio líquido, o que garante a minimização do 

alargamento de linha homogêneo e a interferência entre canais. 

O alargamento de linha é a função que afeta diretamente na emissão laser, ou 

seja, na largura de banda da emissão e no comprimento de onda de operação. Essa 

função depende da interação entre os íons do elemento terra rara utilizado como meio de 

ganho, neste trabalho o Érbio, e o campo elétrico associado ao material onde ocorre a 

interação, a fibra de sílica. Em geral, íons de elementos terras rara trivalentes, como é o 

caso do Érbio, têm emissão que permite tanto a emissão espectral em sinal contínuo, o 

CW, como a geração de pulsos ultracurtos [7] da ordem de femtossegundos (10
-15s) à 

picossegundos (10-12s), assim como operação com largura de linha muito estreita. Neste 

trabalho, explorando essas  características do Érbio construiu-se com a relativa 

simplicidade da cavidade à fibra, um laser de múltiplos comprimentos de onda, 

potencial para múltiplos regimes de operação simultâneos, como regime CW e pulsado. 

Outra proposta atual para geração de múltiplos comprimentos de onda em lasers 

à fibra dopada com Érbio em temperatura ambiente, utiliza a incorporação de fibras 

especiais na cavidade, como em [8]. Com uma seção de fibra altamente não linear e 

uma fibra mantenedora de polarização, os autores ativam 16 comprimentos de ondas 

simultaneamente e com potência igualmente distribuídas em aproximadamente 11 

canais, o efeito é produzido baseado nos efeitos não-lineares de auto-modulação de fase 

e mistura de quatro ondas.  
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Em particular, para a geração de múltiplos comprimentos de onda, grades 

matriciais com guias de onda, como AWGs (Arrayed Waveguide Gratings), apresentam 

algumas vantagens, incluindo as aplicações para os sistemas WDMs citados acima, onde 

diversos canais podem ser transmitidos ao longo de uma única linha. Os sistemas 

WDMs, no geral, utilizam para cada canal transmitido, uma fonte  laser associada a um 

modulador do sinal, para geração de pulsos. Com a  demanda crescente por tráfego nas 

linhas para as comunicações, esses sistemas tornam-se cada vez mais complexos, com 

necessidade de mais canais e mais fontes, o que leva a altos custos e à alta 

complexidade.  

A utilização de grades de difração como as AWGs integradas à cavidade laser 

têm sido fontes atrativas, visto que, podem produzir múltiplos comprimentos de onda 

precisamente espaçados [2]. Segundo Zirgnbl, o custo efetivo desses sistemas depende 

extritamente da capacidade de fabricação de dispositivos integráveis, como 

multiplexadores, e da qualidade de espaçamento entre canais que eles podem gerar. As 

AWGs apresentam uma boa alternativa, por serem integráveis às cavidades de laser à 

fibra. Quando integradas a uma cavidade apresentam baixa perda por inserção e baixa 

interferência entre canais. Além disso, são utilizadas como elementos passivos que não 

demandam aumento na energia de bombeamento do laser. 

No final da década de noventa, três tecnologias foram consideradas promissoras 

para sistemas multiplexadores de onda: filtros, grades de bragg em fibras (FBG � Fiber 

Bragg Gratings) e AWGs [9]. Neste trabalho utilizamos as AWGs. As AWGs são 

geralmente fabricadas em sílica ou derivados, consistem de múltiplos guias de onda, 

com ligeira diferença no tamanho do caminho óptico entre guias vizinhos, de maneira a 

criar relações de fase no acoplador de saída. 

Neste trabalho, apresenta-se um laser, com múltiplos comprimentos de onda na 

região de ganho do Érbio, entre 1530 nm e 1560 nm. Com  a integração de duas AWGs 

à cavidade laser à fibra dopada com Érbio gerou-se os múltiplos canais, em seguida  

testou-se simultaneamente a operação de dois regimes de geração de pulsos, 

acoplamento de modos ativo e passivo, mais a operação do sinal contínuo. 

A maioria das configurações de lasers com AWGs utilizam um amplificador 

óptico, para cada canal, ou combinações de amplificadores [2, 3, 10]. Neste trabalho 

utilizou-se apenas um meio de ganho, a fibra dopada com Érbio, com o objetivo de 

demonstrar a emissão em múltiplos comprimentos de onda, tendo apenas um 

amplificador. 
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 As AWGs utilizadas possuem 40 canais, embora a emissão em todos os 40 

comprimentos de onda simultaneamente não tenha sido obtida devido a competição de 

ganho entre os canais, um número suficiente de canais foi ativado para demonstração 

dos múltiplos regimes de operação. Para estabilizar e igualar o ganho em todos os 

canais é necessário um estudo detalhado  do alargamento de linha homogêneo e não-

homogêneo das transições do Érbio, e selecionar as técnicas que melhor podem suprimir 

as diferenças de ganho quando há AWGs dentro da cavidade. Algumas técnicas, utilizam 

o esfriamento do meio de ganho para diminuir os efeitos de alargamento de linha 

homogêneos e estabilizar a emissão em comprimento de onda bem  definido e então 

distribuir intensidades iguais para canais diferentes, outras, nivelam cada canal com 

atenuadores ópticos diferentes[11], o que faz o laser perder bastante em potência. 

 A grande vantagem da configuração proposta neste trabalho é a permissão dos 

múltiplos regimes de operação. Outros trabalhos, demonstraram que é possível gerar 

laser múltifrequências sintonizável, e em seguida, com modulador ativo na saída da 

cavidade gerar pulsos idênticos em todos os canais [12]. O que se propõe aqui, com o 

uso das AWGs  intracavidade, é a geração simultânea de emissões laser, operando cada 

uma a taxas de repetição diferentes. 

Nos capítulos seguintes, vamos revisar os lasers a fibra dopada com Érbio, a 

operação de múltiplos comprimentos de onda nos lasers à fibra, os regimes de operação 

possíveis dentro da cavidade e os efeitos de alargamento de linha homogêneo e não 

homogêneo quando o meio de ganho é o Érbio. Por fim, vamos apresentar os resultados 

dos experimentos realizados de um laser com operação simultânea em múltiplos 

regimes. 

 

 

  



 

2. LASER A FIBRA DOPADA COM ÉRBIO

 

O laser (Light Amplification by Stimulated E

por um material absorvedor e emissor de luz, denominado meio de ganho, colocado 

entre dois espelhos, formando uma cavidade óptica. Um dos espelhos é totalmente 

refletor, o outro parcialmente, para que uma fração da luz 

luz incidida na cavidade, reflete

um oscilador entre os espelhos

De maneira geral, pode

processo de emissão estimulada. Nesse processo, 

de ganho, contribui para que a população eletrônica do nível de energia mais baixo, ou 

fundamental, suba para um nível excitado de energia

chamamos inversão de população, ou seja, o nível

eletronicamente mais populoso

não só absorve a luz do bombeamento

energia igual à diferença de energia entre níveis (

tempo e no espaço entre si. No caso de decaimento rápido entr

como na Figura 2a, pode não haver emissão radiativa, a transição

de vibrações na rede cristalina.

Figura 2 a) Níveis de energia no meio de ganho e b) esquema de uma cavidade laser

 

  

Note que a ação laser depende de mecanismos de emissão estimulada. 

fatores existentes, como imperfeições no meio de ga

ASER A FIBRA DOPADA COM ÉRBIO 

Amplification by Stimulated Emission of radiation) é composto

um material absorvedor e emissor de luz, denominado meio de ganho, colocado 

entre dois espelhos, formando uma cavidade óptica. Um dos espelhos é totalmente 

arcialmente, para que uma fração da luz possa escapar da cavidade

reflete nos espelhos retornando ao meio de ganho,

um oscilador entre os espelhos.  

De maneira geral, pode-se amplificar a luz que atravessa a cavidade 

processo de emissão estimulada. Nesse processo, uma fonte de bombeamento do meio

de ganho, contribui para que a população eletrônica do nível de energia mais baixo, ou 

ra um nível excitado de energia, desta maneira tem

mamos inversão de população, ou seja, o nível de energia mais alto 

oso que o nível fundamental, então o meio de ganho do laser 

do bombeamento, mas também emite. Os fótons emitidos têm 

rença de energia entre níveis (Figura 2a) EN2-EN1 e são coerentes no 

. No caso de decaimento rápido entre níveis ou subníveis, 

, pode não haver emissão radiativa, a transição então se dá por meio 

ede cristalina. 

Níveis de energia no meio de ganho e b) esquema de uma cavidade laser

Note que a ação laser depende de mecanismos de emissão estimulada. 

fatores existentes, como imperfeições no meio de ganho, impurezas e até fatores que 
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é composto 

um material absorvedor e emissor de luz, denominado meio de ganho, colocado 

entre dois espelhos, formando uma cavidade óptica. Um dos espelhos é totalmente 

possa escapar da cavidade.  A 

, formando 

se amplificar a luz que atravessa a cavidade pelo 

uma fonte de bombeamento do meio 

de ganho, contribui para que a população eletrônica do nível de energia mais baixo, ou 

tem-se o que 

mais alto fica 

então o meio de ganho do laser 

. Os fótons emitidos têm 

são coerentes no 

e níveis ou subníveis, 

se dá por meio 

 

Níveis de energia no meio de ganho e b) esquema de uma cavidade laser 

Note que a ação laser depende de mecanismos de emissão estimulada. Outros 

nho, impurezas e até fatores que 
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beneficiam a emissão espontânea no material, podem prejudicar o seu funcionamento.  

O bombeamento (Figura 2b) é a energia necessária para iniciar e manter a inversão de 

população, ou seja, fornece energia aos  átomos do meio de ganho para subirem a níveis 

quânticos maiores, iniciando o processo de emissão laser. 

 O primeiro laser, onde o meio de ganho era um cristal de rubi, foi demonstrado 

por Theodore Maiman, há cinqüenta anos [13], no Hughes Research Laboratories, na 

Califórnia. Ele foi precedido pelo maser (Microwave Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation), cuja emissão observada estava na faixa das microondas (0,3 a 

300 GHz) com comprimentos de onda que vão de 1mm a 1m.  

As descobertas sobre amplificação da luz em cavidades laser fizeram uma 

transformação na ciência e na sociedade, assim como suas aplicações. Em especial, nas 

telecomunicações.  

Lasers para telecomunicações operam na banda do infra-vermelho próximo, 

adaptados às propriedades de transmissão das fibras ópticas. Uma das mais importantes 

janelas de transmissão é a chamada banda C, ou Conventional, ou ainda Janela do 

Érbio, que vai de 1530 a 1565 nm, centrada em 1550 nm, comprimento de onda onde as 

fibras convencionais têm a menor perda de sinal óptico. Existem ainda nas 

telecomunicações, a banda L, ou Long, que vai de 1565 a 1625 nm, para 

telecomunicações de longas distâncias, assim como a banda C. A banda O, ou Original, 

centrada em 1310 nm e a banda S, ou short, centrada em 1490 nm, para distâncias 

intermediárias e curtas.  

 

2.1 LASERS À FIBRA 

 

 Lasers à fibra utilizam como meio de ganho uma fibra dopada com íons de 

elemento terra-rara, como por exemplo, Érbio, Itérbio, Túlio, Praseodímio etc. Neste 

trabalho construímos um laser a fibra, onde o meio de ganho do laser é uma fibra 

dopada com Érbio. 

 As cavidades de lasers à fibra podem ser lineares, do tipo Fabry-Perot [14], com 

espelhos em suas extremidades, ou em anel (Figura 3a), ambas com componentes bem 

específicos, todos conectados por fibra óptica padrão, como laser de bombeamento, em 

geral lasers semicondutores, isoladores, filtros, fibras compensadoras de perda etc. As 
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perdas e refletividades na conexão dos componentes influenciam de maneira crítica a 

eficiência e a estabilidade do laser.  

 

 

Figura 3 ) Cavidade laser à fibra dopada com Érbio em anel, o isolador define o sentido de propagação do 

sinal e b) cavidade linear, tipo Fabry-Perot [15]. 

O laser a fibra dopada com Érbio, com emissão na  banda C, pode ser 

considerado um sistema de três níveis, onde dois processos contribuem para população 

desses níveis de energia: absorção e decaimento radiativo e não radiativo. No 

decaimento não radiativo a energia de excitação é convertida em energia vibracional, ou 

seja fónons. O processo de decaimento do nível  
4I11/2 é não radiativo rápido, enquanto a 

transição do nível 
4I13/2 para 4I15/2 é radiativa com comprimento de onda de 

aproximadamente 1550 nm e um tempo de vida de fluorescência da ordem de 10 ms. 

 

 

 

 

 

 

 

Observe na Figura 4, o Érbio pode ser bombeado com dois comprimentos de 

onda 1480 nm e 980 nm. Se for utilizada potência de bombeamento maior que dezenas 

Fibra dopada
com Érbio

Bombeio

Acoplamento
de saída

Bombeio
Acoplamento

de saída

Espelhos ou
grades de Bragg

Fibra dopada
com Érbio

Estado
fundamental

1480 nm 

980 nm
s

ms
fônon

1550 nm 

4 I13/2

4 I11/2 

4 I15/2

Figura 4 Níveis de energia nas transições do Érbio (15) 
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de mW , o bombeamento em 980 nm garante maior ganho que 1480 nm, por ativar uma 

inversão de população maior, com decaimento rápido em 
4I11/2

4I13/2  e em seguida, 

emissão laser em 
4I13/2  4I15/2  centrada em 1550 nm [16].  

Com o aumento da potência de bombeamento, e antes da emissão laser em 

comprimento de onda bem definido, da interação da luz de bombeamento com os 

átomos do meio de ganho verifica-se uma região, onde há  emissão espontânea 

amplificada, a ASE (Amplified Spontaneous Emission),  (Figura 5), com uma banda de 

aproximadamente 40 nm, indo de 1525 a 1565 nm. O equilíbrio entre perdas e ganhos 

dentro da cavidade laser é o que vai determinar o comprimento de onda de operação da 

emissão  laser dentro dessa região de ASE. 

 

Figura 5) Espectro de Emissão Espontânea Amplificada (ASE) 

 

 

2.2 ALARGAMENTO DE LINHA 

 

Considerando as transições nos níveis atômicos, como do Érbio citado acima, na 

Figura 4,  podemos definir o alargamento das linhas atômicas de largura finita e um 

sinal com largura de banda Definamos também uma distribuição g(), centrada 

em  que é a função  que modela o  alargamento de linha das transições [17]. Pode-se 

defini-la ainda como: 
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1. A probabilidade de emissão ou absorção por unidade de freqüência com 

energia entre he h (), sendo que a probabilidade da transição ocorrer 

entre  = 0 e = ∞ tem que ser 1. 

2. A amplitude relativa da absorção em uma faixa de freqüência entre  

e por átomos do menor nível intermediário. 

3. A capacidade relativa da radiação com freqüência entre  einduzir 

emissão estimulada em átomos no nível de maior energia. 

A largura de linha e o formato da linha na transição atômica depende da causa 

do alargamento, pode ser devido ao tempo de vida, colisão, alargamento Doppler, 

alargamento térmico ou algum outro fator randômico. Os mecanismos de alargamento 

são denominados homogêneos, quando se aplicam igualmente a todos os átomos, ou 

seja, afeta de forma igual todos os átomos emissores e absorvedores. Todos têm a 

mesma forma de linha g(), e não-homogêneos, quando os mecanismos afetam 

diferentes grupos de átomos levando a função g() a uma resposta individual para cada 

grupo. 

2.2.1 Alargamento de linha homogêneo 

No alargamento de linha homogêneo a excitação do material tem o mesmo efeito 

em todos os átomos, ou seja, cada átomo no nível de energia excitado tem a mesma 

probabilidade de transição. Os mecanismos de alargamento de linha homogêneo mais 

conhecidos são os alargamentos por tempo de vida, por colisão e o alargamento térmico. 

O alargamento por tempo de vida é devido ao tempo de vida de transição da  

radiação do estado excitado ou por emissão espontânea. Já a colisão de átomos ou 

moléculas no material, pode interromper um processo radiativo, após reiniciar esse 

processo os átomos não têm memória de fase, e isso resulta em movimento aleatório 

com alargamento de linha.  

O alargamento térmico é produzido pelas vibrações térmicas no material as 

vibrações térmicas em torno do íon ativo modulam a freqüência de ressonância de cada 

átomo em um freqüência maior ainda. Essa modulação age sobre todos os átomos, 

causando um alargamento de linha homogêneo. . 

Os mecanismos de alargamento homogêneo normalmente levam o formato da 

função g() a uma função lorentziana [17]. Para uma distribuição de Lorentz 

normalizada vale a equação 
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g() = ()[()
2 + (/2)2]-1                                                            (1) 

onde  é a freqüência central,  é a largura à meia altura. 

2.2.2  Alargamento de linha não-homogêneo 

 Os mecanismos que causam alargamento de linha não-homogêneo tendem a 

deslocar as freqüências de cada átomo individualmente, assim, diferentes átomos têm 

diferentes freqüências de ressonância na mesma transição. Esses deslocamentos de 

freqüências são normalmente causados por fatores que distinguem os grupos de átomos, 

por exemplo, efeito de isótopos, onde tem-se átomos do mesmo tipo, mas com massas 

diferentes ou efeito Dopler, átomos do mesmo tipo, com mesma massa, mas diferentes 

velocidades. 

No caso de alargamento de linha não-homogêneo pode haver ação laser em mais 

de um modo longitudinal, ou seja, na região de ganho do laser poderá haver emissão em 

mais de um comprimento de onda, como mostra a Figura 6. Note que a oscilação do 

modo mais próximo ao centro da linha não diminui necessariamente o ganho dos modos 

mais afastados. 

 

Figura 6 Espectro de um laser à fibra em regime CW, emissão de vários comprimentos de onda aleatórios. 

Os mais conhecidos dos efeitos que causam alargamento de linha não-

homogêneo são o alargamento Doppler e Alargamento de linha devido não-

homogeneidades no próprio meio de ganho. 
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A largura de linha em um alargamento não-homogêneo pode ser representada 

por uma distribuição de freqüências gaussiana. Para distribuição normalizada, vale a 

equação 

g() = (2/(ln2/)1/2 exp{-[(/2)]ln2}                              (2) 

 Em sílica o alargamento de linha predominante, quando o meio de ganho é o 

Érbio, é o alargamento de linha não-homogêneo.  
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3. ACOPLAMENTO DE MODOS 

 

Acoplamento de modos ou Mode Locking é um conjunto de técnicas para 

geração de pulsos ultra-curtos, da ordem de picossegundo a femtosegundo, em uma 

cavidade laser. Para gerar um mode-locked laser é necessário forçar as relações de fase 

entre os modos ressonantes que já existem dentro de uma cavidade laser. Para tanto, é 

necessário inserir na cavidade um modulador ativo, alimentado por uma fonte externa e 

por gerador de sinal, ou um modulador passivo, material com propriedades ópticas que 

explora efeitos não-lineares dentro da cavidade. 

 

3.1 MODE-LOCKING ATIVO 

 

 É possível gerar acoplamento de modos por mode-locking ativo de três maneiras. 

Pode-se induzir mode-locking, com um modulador de amplitude (AM Mode-locking), 

com um modulador de fase (PM Mode-locking) ou pode-se inserir na cavidade uma 

modulação periódica do ganho do laser a uma taxa de repetição que é igual a freqüência 

fundamental da cavidade, esse é o mode-locking por bombeamento sincronizado. O 

mais comum é o AM Mode-locking, e também o utilizado em um dos canais do sistema 

desenvolvido neste trabalho, por isso, o detalharemos aqui. 

 No AM Mode-locking as perdas dentro da cavidade são moduladas 

periodicamente, com uma freqüência de modulação pareada ao tempo de round-trip da 

cavidade. Assim, o pulso é obtido sincronizadamente à modulação externa, e tende a 

estreitar-se a cada round-trip. 



 

Figura 7 a) Comportamento das perdas (azul) e ganhos (vermelho) na cavidade com modulador ativo. b) 
Formação do pulso. c) Estreitamento do pulso [

A Figura 7a mostra o comportamento das perdas

cavidade, com período tRT = 

se M= fund sendo M a freqüência do modulador 

condição de formação de um

modulador no tempo tM , quando o mínimo de perda ocorreu,

modulador depois do tempo  

onde L é o comprimento da cavidade, 

de propagação da luz. Observe que, se o pulso passa pelo modulador um pouco antes do 

tempo tM de perda mínima, um dos lados do pulso sofre maior atenuação que o outro, o 

resultado é o da Figura 7b. Na próxima passagem, o pico se aproxima de t

novamente o pulso é estreitado pelas bordas (

pulso tende a se estreitar mais, 

ganho do laser tem largura de banda finita

ser pela relação da transformada de Fourier o limite da largura de banda do meio de 

ganho. 

a) 

b) 

c) 

 

 

 

a) Comportamento das perdas (azul) e ganhos (vermelho) na cavidade com modulador ativo. b) 
Formação do pulso. c) Estreitamento do pulso [18]. 

stra o comportamento das perdas , a cada round trip

fund, onde fund é a frequência fundamental da cavidade

a freqüência do modulador então, tM = tRT, que corresponde à 

um pulso, com intensidade I(t) (Figura 7a), passando pelo 

, quando o mínimo de perda ocorreu, então o pulso retorna ao 

tM = Ln/c                                                                

é o comprimento da cavidade, n é o índice de refração do meio e c a velocidade 

Observe que, se o pulso passa pelo modulador um pouco antes do 

, um dos lados do pulso sofre maior atenuação que o outro, o 

. Na próxima passagem, o pico se aproxima de t

novamente o pulso é estreitado pelas bordas (Figura 7c). A cada volta na cavidade o 

pulso tende a se estreitar mais, o estreitamento infinito não ocorre porque o 

tem largura de banda finita. A duração do pulso é tão curta, quanto possa 

ser pela relação da transformada de Fourier o limite da largura de banda do meio de 
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  Se o meio de ganho tem mecanismo de alargamentos de linha homogêneo, 

então a teoria de mode-locking ativo pode ser encontrada em [19-20]. O perfil do pulso 

é gaussiano e a largura do pulso à meia altura (FWHM), no domínio do tempo é dada 

por. 















  

onde é a largura de linha do laser pulsado. Uma das aproximações feitas por 

Kuizenga e Siegman é assumir um perfil gaussiano para o pulso que leva à solução 

simples mostrada na equação 4, onde a duração do pulso depende da freqüência de 

modulação , e da largura de linha do laser  

 Embora o alargamento de linha do laser a fibra dopada com Érbio seja 

predominantemente não-homogêneo, dados experimentais do laser construído neste 

trabalho demonstram uma boa concordância com a descrição dada por Kuizenga e 

Siegman.  

 

3.2 MODE-LOCKING PASSIVO 

 

 Para o mode-locking passivo também existem várias técnicas, como Kerr lens 

mode-locking (KLM), o additive pulse ML (APM), o uso de absorvedores saturáveis 

lento e rápido. Neste trabalho, utiliza-se absorvedores saturáveis para acoplar modos 

passivamente na cavidade, portanto, nos ateremos às explicações relativas a eles.  

 Além da vantagem de apresentarem relativa simplicidade de integração a uma 

cavidade de laser à fibra, os absorvedores saturáveis são capazes de gerar pulsos da 

ordem de femtossegundo (10-15s) até picossegundos (10
-12s). Os absorvedores saturáveis 

podem produzir transmissão ou refletividade , controladas pela intensidade do sinal que 

se propaga dentro da cavidade.  

 Outra vantagem é que podem produzir pulsos estáveis, com valor de auto-

modulação de fase desprezível [7].  

 Há produção de pulsos com absorvedores saturáveis quando a dinâmica de 

saturação do absorvedor entra em equilíbrio com o meio de ganho do laser. Observe na 

Figura 8 que o ganho líquido é negativo antes e depois da formação do pulso. Na 

formação do pulso, que ocorre após um período de round trip da cavidade, o ganho é 

positivo devido a saturação do absorvedor [21].  
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Figura 8) Comportamento dos ganhos e perdas dentro da cavidade com absorvedor saturável [21] 

 

Como exemplo de absorvedores saturáveis temos os nanotubos de carbono, que 

podem ser incorporados a uma cavidade laser pelo método de fabricação de filmes finos 

contendo nanotubos de carbono [15]. Estes filmes finos podem ser depositados 

diretamente na face da fibra óptica e em seguida, conectados à cavidade, como mostra a 

Figura 9. Os resultados dos nanotubos de carbono utilizados como absorvedores 

saturáveis podem ser observados nos resultados experimentais deste trabalho.  

 

  

Figura 9 a) Pedaço de filme contendo CNT colocado na face da fibra óptica. b)amostra produzida: o filme 

contendo CNT é posto entre dois conectores de fibra óptica [15]. 
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b) 
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4. LASERS COM EMISSÃO EM MÚLTIPLOS COMPRIMENTOS 

DE ONDA 
 

Existem diversas técnicas  para geração de lasers com múltiplos comprimentos 

de onda em operação. A mais convencional consiste em inserir uma grade de difração 

dentro da cavidade laser [22], as grandes são utilizada como filtro intra-cavidade seletor 

do comprimento de onda. As grades com guia de onda funcionam pela condução da luz 

por uma porta de entrada, ou N portas, até uma região de espaço livre, onde a luz 

interfere e acopla-se aos braços dos guias. A distância constante entre os braços 

adjacentes do guia, e a periodicidade da grade caracteriza qual será o espaçamento entre 

canais.  

A primeira demonstração de múltiplos comprimentos de onda, em um laser à 

fibra dopada com érbio, semelhante a que se desenvolveu neste trabalho, foi em 1992 

[23], onde os autores associaram dois dispositivos WDM (Figura 10) a um único meio 

de ganho e obtiverem 6 canais em operação simultânea, com separação de 4.8 nm. 

 

Figura 10 Primeira configuração proposta combinando dois dispositivos WDM para geração de múltiplas 

freqüências [23]. 

 

Figura 11 a) Grade com guia de onda de N entradas e N saidas, com espelhos nas faces, definindo uma 
caviddade. b) Grade com Guia de onda com uma entrada e N saidas [3]. 
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 Em [2], os autores utilizam uma grade guia de onda, com oito canais, cada um 

associado a um amplificador. Os espelhos refletores, na Figura 11 definem uma 

cavidade, e desta maneira, não é possível utilizar emissão simultânea, mas sim 

selecionar os comprimentos de onda individualmente.  

Baseado no mesmo princípio de grade com guias de onda, em [3] os autores 

construíram um dispositivo com emissão laser em 18 comprimentos de onda 

simultâneos (Figura 11b), observando que a largura de banda de canal deve ser o mais 

estreita possível, enquanto a periodicidade do guia, a maior possível, assim satisfeito, 

cada canal tem emissão em um único modo longitudinal e a banda de amplificação 

provê ganho suficiente para cada canal. Foi necessário, para os autores, controlar a 

diferença de ganho entre os canais no bombeamento de cada amplificador, mesmo 

assim, essa diferença  para alguns canais aparece e claramente uma banda passante se 

favorece sobre outra. Por isso, dos 24 canais ligados (Figura 11b), 18 tiveram emissão 

laser. Para aumentar a performance do dispositivo, em relação a potência de saída, os 

autores resfriaram a grade a 11o C. 

Há também, técnicas para geração de múltiplos comprimentos de onda 

importantes de tal maneira que não podemos deixar de citá-las. Em 2009 Liu et. al [8] 

demonstrou a geração de múltiplos comprimentos de onda ao inserir na cavidade de 

laser à fibra dopada com érbio, uma fibra altamente não �linear (HNLF) e uma fibra 

mantenedora da polarização (PMF) (Figura 12). Baseado no efeito de auto-modulação 

de fase (SPM) e mistura de quatro ondas (FWM), obteve como resultado 11 

comprimentos de onda simultâneos, em boa estabilidade laser, espaçados por 0,4 nm e 

largura de linha de 0,08 nm.  

 

Figura 12 Configuração de uma cavidade laser com fibras especiais [8]. 
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 Em [4] os autores fizeram a conexão em cascata de 5 lasers DFB (Distributed 

feedback lasers) Figura 14, para geração de 5 comprimentos de onda na mesma saída. A 

vantagem nesse experimento é que se pôde testar um sistema de transmissão a 10 Gb/s 

ao longo de 50 km. Os lasers DFB são amplamente utilizados nas Telecomunicações, 

eles funcionam bem para as fibras padrões e o espectro estreito desses lasers o tornam 

apropriados para os sistemas DWDM, que requerem múltiplos sinais de bandas 

diferentes, C e L, ao longo do mesmo cabo. 

 

 

 

 

Figura 13 a) Configuracao de laser com multiplas freqüências geradas por múltiplos lasers DFB [4]. b) 

Espectro gerado com a combinacao dos lasers [4]. 

Há ainda outras técnicas, como o uso de filmes finos que funcionam como filtros 

de interferência, grades de Bragg, grades de difração e configurações baseadas em 

interferômetro de Mach-Zender, sobre as quais, segundo [24] as grades matriciais com 

guias de onda (AWG) apresentam algumas vantagens, como a facilidade e baixo custo 

de fabricação e a integração com dispositivos semicondutores.  

 

4.1 AWGs 

 

Grades matriciais com guias de onda ou AWGs (Arrayed waveguide gratings) 

são dispositivos que utilizam o fenômeno de interferência, em uma região de espaço 

livre, entre guias de onda (Figura 14), para multiplexar ou demultiplexar o comprimento 

de onda. Utilizados como sistemas WDM, apresentam grande vantagem pela fácil 

integração com outros componentes ópticos, podem ser passivos ou ativos, permitem a 

transferência de informação bidirecional. No caso da integração a uma cavidade laser, 

como fizemos nesse trabalho, as AWGs permitem a utilização de toda a largura de 

banda, sem aumentar efeitos de dispersão. Os canais são precisamente espaçados, pode-

se variar os regimes de operação laser em cada canal, como mode-locking independente, 
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como demonstramos nesse trabalho. Essa variação de funcionalidade pode contribuir 

muito quando se trata da velocidade da informação e do custo do transporte de dados. 

Desta maneira, neste trabalho se mostraram eficientes não só na geração de múltiplos 

comprimentos de onda, mas também na inserção de múltiplas funções. 

 

Figura 14 Esquema geral de um AWG, com N entradas e N saidas [25]. 

 As AWGs aumentaram muito a capacidade dos sistemas WDM, do ponto de vista 

de que mais de 40 canais podem ser incorporados em um único dispositivo, e 

combinando-os, mais de 1080 canais com espaçamento de 25 GHz já foram reportados 

[26]. A capacidade de transporte desses dispositivos pode chegar ao nível do terabit por 

segundo. O problema que surge é a limitação no processamento do sinal elétrico, 

algumas alternativas são propostas para minimizar esse problema [26]. 

As AWGs utilizadas são dispositivos comerciais compactos, com as qualidades 

especificadas acima, baixa sensibilidade às mudanças de temperatura, baixa 

interferência entre canais e baixa perda por inserção. A performance especificada pelo 

fabricante pode ser visualizada na Figura 15. Nela, são mostrados 40 canais com 

comprimentos de onda bem definidos, potência de entrada igualmente distribuída entre 

canais e baixa variação do comprimento de onda com o aumento da temperatura. 

Segundo as especificações do fabricante, cada canal tem largura de linha a meia altura 

de 0,4 nm e distância de pico de 0,8 nm. 
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Figura 15) Desempenho especificada pelo fabricante: baixa interferência entre canais e baixa 

sensibilidade do comprimento de onda à variação de temperatura 

 

  



 

5.  EDFL COM MÚLTIPLOS REGIMES DE OPERAÇÃO 

SIMULTÂNEOS

  

Neste capítulo apresentaremos a conf

trabalho desenvolvido. Nele  construímos uma cavidade laser à fibra dopada com 

Após a caracterização da cavidade, inserimos duas 

de bidirecionalidade deste dispositivo

múltiplos comprimentos de onda ao longo da 

desafios da geração de múltiplos comprimentos de onda, é manter todos os canais 

estáveis e com mesmo nível de potência

canais em regime CW , demonstamos 

simultâneos: Mode-locking passivo, 

 

5.1 CONFIGURAÇÃO EXPERIMENTAL

 

 Para realização do experimento construímos uma cavidade laser em anel

mostra a Figura 16, nela um laser de diodo realiza o bombeamento do meio de ganho 

em 980 nm, o isolador integrado ao 

de 1550 nm.  

Figura 16 Configuração experimental da cavid

EDFL COM MÚLTIPLOS REGIMES DE OPERAÇÃO 

SIMULTÂNEOS  

Neste capítulo apresentaremos a configuração e os resultados experimentais do 

trabalho desenvolvido. Nele  construímos uma cavidade laser à fibra dopada com 

Após a caracterização da cavidade, inserimos duas AWGs pareadas e pela propriedade 

deste dispositivo foi possível obter um laser com emissão em 

múltiplos comprimentos de onda ao longo da região de ganho do Érbio. Um dos 

desafios da geração de múltiplos comprimentos de onda, é manter todos os canais 

estáveis e com mesmo nível de potência. Após verificar a operação simultânea de três  

canais em regime CW , demonstamos três regimes de operação diferentes e 

passivo, CW, e Mode-locking ativo.   

CONFIGURAÇÃO EXPERIMENTAL 

Para realização do experimento construímos uma cavidade laser em anel

, nela um laser de diodo realiza o bombeamento do meio de ganho 

em 980 nm, o isolador integrado ao WDM indica o sentido contra-propagante do sinal 

experimental da cavidade laser a fibra dopada com Érbio com AWGs
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EDFL COM MÚLTIPLOS REGIMES DE OPERAÇÃO 

iguração e os resultados experimentais do 

trabalho desenvolvido. Nele  construímos uma cavidade laser à fibra dopada com Érbio. 

pareadas e pela propriedade 

ssível obter um laser com emissão em 

rbio. Um dos 

desafios da geração de múltiplos comprimentos de onda, é manter todos os canais 

ão simultânea de três  

três regimes de operação diferentes e 

Para realização do experimento construímos uma cavidade laser em anel, como 

, nela um laser de diodo realiza o bombeamento do meio de ganho 

propagante do sinal 

 

AWGs integradas. 
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Da maneira como mostra a Figura 16, estima-se que a cavidade tem 

aproximadamente 17 m. Observe que para acionar um canal, basta acoplar o canal da 

AWG 1 ao respectivo canal na AWG 2. Esse acoplamento foi feito com cordões de fibra 

padrão de aproximadamente 0,4 m. Para a inserção de um regime de operação pulsado, 

inserimos o modulador, ativo ou passivo, entre os canais desejados. Um único 

controlador de polarização foi utilizado.  

As AWGs utilizadas são dispositivos comerciais FITEL, idênticos. Cada uma 

tem uma entrada e 40 saídas. Apresentam baixa perda por inserção, de 2 a 3 dB, e baixa 

sensibilidade às mudanças de temperatura, aproximadamente 0,01dB/
0C, favorecendo o 

experimento à temperatura ambiente. Segundo as especificações comerciais cada canal 

da AWG é espaçado por 100 GHz, e a largura de linha à meia altura de um canal é de 

0,42 nm. A Figura 17 mostra a foto da configuração experimental. 

 

Figura 17 Foto da cavidade laser à fibra dopada com Érbio e AWGs. 

 

5.2  CARACTERIZAÇÕES DO LASER  

 

 Antes de inserir as AWGs na cavidade, fizemos a curva de eficiência 

característica do laser, medimos seu comprimento de onda de operação em regime CW 

e sua largura de linha à meia altura. 
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Figura 18 a) Curva característica do laser CW, sem AWGs. b) Largura de linha do laser em regime de 
operação CW. 

O laser tem potência de saída de aproximadamente 5mW (Figura 18a) e  o 

comprimento de emissão é em  = 1563,4 nm (Figura 18b) com largura de linha  = 

0,264 nm. Note que em relação à ASE é um comprimento de onda longo, este 

fenômeno poderia ser indício de que a energia do pico de emissão da ASE, que é nos 

comprimentos de onda mais curstos não estivesse sendo aproveitada para emissão 

estimulada, e o bombeamento sendo absorvido pela fibra de Érbio, sem emissão do sinal 

em 1550nm. Para certificar-se de que essa absorção foi mínima, ajustou-se o tamanho 

da fibra, em aproximadamente 1 m. Verificamos que todo o seu comprimento absorvia 

o bombeamento e emitia o sinal em 1550 nm e um sinal fluorescente. 

 Inserindo as AWGs na cavidade, medimos a curva de eficiência para três canais, 

o primeiro 1, o mediano 20 e o último 40. As medidas foram feitas com os canais 

conectados individualmente e não simultaneamente. 
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Figura 19 Curva característica do laser CW e de cada canal das AWGs quando estao pareados 

individualmente. 

Analisando as curvas de eficiência da Figura 19 vemos que a potência do canal 1 

bombeada a 350 mA é exatamente metade da potência do laser operando sem AWGs, 

isso mostra que a maior perda por inserção ocorre no primeiro canal, é 

aproximadamente 3 dB e diminui conforme aumenta-se o comprimento de onda. Os 

canais com comprimento de onda próximos ao 0 de operação do laser têm maior 

eficiência, essa é uma característica da própria cavidade, que tem perda menor para 

comprimentos de onda mais longos.  

Para identificar se é possível ter emissão laser em múltiplos comprimentos de 

onda, fizemos o acoplamento simultâneo dos 40 canais. O resultado pode ser 

visualizado na Figura 20. 

 

Figura 20 Operação laser em múltiplos comprimentos de onda em regime CW. 
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Observe na Figura 20 que há emissão apenas para alguns canais, e há forte 

competição de ganho entre eles. O que pudemos observar é que após algum tempo de 

funcionamento, há emissão estável em múltiplos canais. Aproveitando essa estabilidade, 

testa-se os regimes de operação simultaneamente.  

 

5.2 OPERAÇÃO EM  REGIME CW 

 

O primeiro regime medido entre os canais é o CW. Para tanto desliga-se todos os 

canais, deixando apenas um canal acoplado ao seu respectivo par. Fizemos duas 

medidas da largura de linha para o canal mediano 20, utilizando OSAs diferentes em 

resolução. 

  

Figura 21 a) Largura de linha do laser CW, medida no OSA 1 e b) largura de linha do laser CW medida no 
OSA 2. 

As medidas de 0,06 nm no OSA 1 e 0,02 nm no OSA 2, vistas na Figura 21,  

mostraram que a largura de linha do laser quando os canais são pareados quando há em 

regime CW é muito mais estreita que a largura de linha para um canal, especificada pelo 

fabricante das AWGs, de 0,42 nm. Desta maneira, vemos que o laser opera em regime 

CW com largura de linha ≤ 0,02 nm e que essas medidas estão limitadas pela resolução 

dos OSAs. 

Para medir a largura de linha permitida nos canais das AWGs utilizamos a fonte 

de calibração do OSA como fonte de banda larga na entrada de uma AWG e ligamos um 

dos canais na entrada do OSA para análise. Fizemos o mesmo procedimento para cada 

uma das AWGs e em seguida para as duas pareadas, como mostra a Figura 22. 
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Figura 22 Função de transferência das AWGs individualmente e pareadas. 

 

Observe na Figura 22 que a largura de linha dos canais para uma AWG é a 

especificada pelo fabricante, como esperávamos. Quando elas estão pareadas, essa 

largura de linha estreita-se para 0,32 nm, caracterizando a função de transferência das 

AWGs quando pareadas. 

  

5.3 OPERAÇÃO EM REGIME DE MODE-LOCKING PASSIVO 

 

Tendo as características das AWGs bem definidas e o comportamento da emissão 

laser quando os canais são pareados, testamos o regime  de mode-locking passivo, 

utilizando nanotubos de carbono (CNT) como absorvedor saturável [16]. Os 

absorvedores saturáveis inserem uma perda dentro da cavidade, absorvendo as baixas 

intensidades de luz, e deixando passar as altas, onde abre-se uma janela de ganho que 

possibilita a formação do pulso. Como a energia é máxima na freqüência de ressonância 

da cavidade, ou freqüência fundamental, essa é a freqüência de formação do pulso. Pode 

ocorrer também de formar-se mais de um pulso a cada round-trip, é o chamado Mode-

locking passivo harmônico. Enquanto no mode-locking passivo há um trem de pulsos a 

cada round trip, o mode-locking passivo harmônico produz pulsos adicionais entre os 



 

trem de pulsos da freqüência fundamental. Pode

pulsos adicionais no bombeamento do laser.

Para verificarmos a funcionalidade dos 

foram inseridos na cavidade sem 

Figura 23 Cavidade laser à fibra dopada com Érbio com CNT.

Os CNT geraram trens de pulso com freqüência d

espectro foi alargado de 0,264 nm para 1,9

pulsos mais estáveis foram obtidos para corrente de bombeamento próxima do limiar de 

laser, o threshold, em aproximadamente 40 mA

de população suficiente para emissão.

Figura 24 a) Trem de pulsos gerados com CNT. b) Alargamento da largura de linha devido a geração de 

Esses resultados são os esperados

considerando o índice de refração da fibra 1,5 calcula

trem de pulsos da freqüência fundamental. Pode-se ajustar a taxa de repetição desses 

pulsos adicionais no bombeamento do laser. 

Para verificarmos a funcionalidade dos CNT como absorvedores saturáveis, eles 

foram inseridos na cavidade sem AWGs, como mostra a Figura 23. 

Cavidade laser à fibra dopada com Érbio com CNT. 

geraram trens de pulso com freqüência de 14,4 MHz, Figura 

oi alargado de 0,264 nm para 1,9 nm, como mostra a Figura 24b. Os trens de 

pulsos mais estáveis foram obtidos para corrente de bombeamento próxima do limiar de 

, em aproximadamente 40 mA, ou seja, o ponto onde inicia-se

e população suficiente para emissão. 

a) Trem de pulsos gerados com CNT. b) Alargamento da largura de linha devido a geração de 

pulsos curtos. 

Esses resultados são os esperados, visto que, utilizando a equação 

siderando o índice de refração da fibra 1,5 calcula-se que o comprimento da 
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se ajustar a taxa de repetição desses 

absorvedores saturáveis, eles 

 

Figura 24a, e o 

. Os trens de 

pulsos mais estáveis foram obtidos para corrente de bombeamento próxima do limiar de 

se inversão 

a) Trem de pulsos gerados com CNT. b) Alargamento da largura de linha devido a geração de 

tilizando a equação 3 e 

se que o comprimento da 



 

cavidade nesta configuração é de 13,8 m.

aproximadamente 14 m.  

Para superar a limitação dos osciloscópios, em medir pulsos ultracurtos, utiliza

se a técnica de autocorrelação, gerada por um autocorrelador, onde 

em dois pulsos com intensidades iguais

interferência dos pulsos é gerado um sinal de segundo harmônico, detectado e integrado 

no tempo por um osciloscópio comum

correção da leitura, de 30,25 ps/ms

formato do pulso é gaussiano, o

tem duração de 1,5 ps.  

Figura 25 

Nesta etapa, com a demonstração de bom funcionamento da amostra de 

inserimos na cavidade entre os canais

 

 

cavidade nesta configuração é de 13,8 m. O comprimento medido é de 

Para superar a limitação dos osciloscópios, em medir pulsos ultracurtos, utiliza

ica de autocorrelação, gerada por um autocorrelador, onde um pulso é dividido 

com intensidades iguais que interferem entre si, com atraso espacial. Na 

interferência dos pulsos é gerado um sinal de segundo harmônico, detectado e integrado 

por um osciloscópio comum. A figura de autocorrelação, já com um fator de 

correção da leitura, de 30,25 ps/ms pode ser vista na Figura 25. Considearando que o 

formato do pulso é gaussiano, os pulsos gerados por mode-locking passivo com CNT 

 

Figura de autocorrelação e largura temporal do pulso. 

 

Nesta etapa, com a demonstração de bom funcionamento da amostra de 

s canais 36 como mostra a figura 26a). 
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O comprimento medido é de 

Para superar a limitação dos osciloscópios, em medir pulsos ultracurtos, utiliza-

um pulso é dividido 

interferem entre si, com atraso espacial. Na 

interferência dos pulsos é gerado um sinal de segundo harmônico, detectado e integrado 

, já com um fator de 

Considearando que o 

passivo com CNT 

Nesta etapa, com a demonstração de bom funcionamento da amostra de CNT,  a 
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Figura 26 a) AWGs com CNT entre canais e b) Trem de pulsos gerado com CNT intracanais. 

 

Observe a figura 26b, o valor de bombeamento, 106 mA, é bem mais alto que o 

valor de treshold, mas para valores menores que esse o acoplamento dos modos não 

ocorre quando as AWGs estão dentro da cavidade e então não vemos trem de pulsos 

estáveis. Isto se deve ao fato de que a perda inserida pelas AWGs dentro da cavidade é 

grande quando se trata da geração de mode-locking passivo.  

 

Figura 27 Espectro do canal com CNT, comparado ao mesmo canal CW e à função de transferência das 

AWGs pareadas. 

Embora o trem de pulsos mostrado na Figura 26b, seja bom, devido ao baixo 

nível DC, baixo ruído e boa estabilidade, o que percebemos é que a largura de linha do 

laser não se mantém num alargamento estável, observe a Figura 27, ela apresenta 

oscilação espectral e algumas vezes mostra simplesmente a largura de linha de regime 

CW de 0,02 nm. Acredita-se este efeito é devido alargamento de linha não homogêneo 

do meio de ganho. O resultado esperado era que a largura à meia altura do espectro do 

canal com CNT fosse aumentada ao menos para 0,32 nm, como mostrado na Figura 22. 

Desta maneira, não se pôde estimar a duração do pulso, ou ainda, como o  alargamento 

do espectro oscilou, podemos dizer que o pulso gerado é largo no tempo.  

 



 

 

5.4  OPERAÇÃO EM 

 

 Para obtenção do mode

inserindo entre os canais 40 das 

a figura 28. Utilizamos os últimos canais devido 

Figura 28 Esquema do modulador ativo entre canais pareados. As 

 No modulador ativo a freqüência de modulação é controlada por um gerador de 

sinal de Rádio Freqüência (RF), com determinada profundidade de modulação, e uma 

tensão de alimentação, que variam de acordo com a frequência de modulação

Para testar a máxima taxa de repetição que poderíamos inserir em um único canal

verificar se há concordância com a teoria de mode

freqüência de modulação de 1 a 10 GHz e mediu

29). O resultado foi uma boa concordância com a Teoria

Figura 29 Frequência de modulação X Duração do pulso.

OPERAÇÃO EM REGIME DE MODE-LOCKING ATIVO 

mode-locking ativo usou-se o mesmo procedimento anterior, 

inserindo entre os canais 40 das AWGs um modulador de amplitude ativo, como mostra 

. Utilizamos os últimos canais devido a  apresentarem maior eficiência. 

 

Esquema do modulador ativo entre canais pareados. As AWGs estão dentro da 

cavidade 

dor ativo a freqüência de modulação é controlada por um gerador de 

sinal de Rádio Freqüência (RF), com determinada profundidade de modulação, e uma 

, que variam de acordo com a frequência de modulação

xa de repetição que poderíamos inserir em um único canal

verificar se há concordância com a teoria de mode-locking estudada [19] variou

freqüência de modulação de 1 a 10 GHz e mediu-se a duração do pulso obtido (Figura 

boa concordância com a Teoria. 

 

Frequência de modulação X Duração do pulso. 
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se o mesmo procedimento anterior, 

, como mostra 

apresentarem maior eficiência.  

estão dentro da 

dor ativo a freqüência de modulação é controlada por um gerador de 

sinal de Rádio Freqüência (RF), com determinada profundidade de modulação, e uma 

, que variam de acordo com a frequência de modulação utilizada. 

xa de repetição que poderíamos inserir em um único canal e para 

variou-se a 

se a duração do pulso obtido (Figura 
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Para freqüências de modulação até 7,5 GHz obtivemos um bom alargamento 

espectral e como conseqüência, um pulso curto. Acima de 7,5 GHz o espectro apresenta 

múltiplos picos não-simétricos como mostra a Figura 30 a. 

Figura 30 a) Largura de linha do canal pareado com modulador ativo à 8,5 GHz e b) duração do pulso 

gerado. 

Mesmo com múltiplos picos, o espectro da Figura 30a foi otimizado com o 

controle de polarização da cavidade, com a intensidade do bombeamento, e com a 

potência de modulação do gerador de RF, e neste caso ainda houve a formação de 

pulsos curtos. Essa otimização não aconteceu para 10 GHz, como mostrado na Figura 

31a, onde no lugar de trem de pulsos vemos apenas uma curva senoidal (Figura 32).   

  

Figura 31 Largura de linha do canal com modulador ativo à 10GHz, a) para potência em dBm e b) para 

potência em mW. 
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Figura 32 Curva senoidal gerada por mode-locking ativo a 10 GHz. 

 

A melhor medida obtida com mode-locking ativo, foi com uma taxa de repetição 

de 7 GHz, nela tem-se largura de linha de 0,13 nm e pulso com duração de 30 ps 

(Figura 33). 

  

Figura 33 a) Largura de linha do canal com mode-locking ativo a 7 GHz e b) trem pulsos gerados. 

Um fator limitante  para freqüências maiores que 7 GHz foi a profundidade de 

modulação utilizada no gerador de sinais, para 8,5 GHz, foi possível utilizar uma 

potência de modulação, ou profundidade de modulação de 15,1 dB e para 10 GHz, esse 

valor foi de 13 dB. 

 

 

 



 

5.6 MÚLTIPLOS REGIMES DE OPERAÇÃO SIMULTÂNEOS

 

Para testar o funcionamento do experimento com os três regimes de operação 

simultaneamente, utilizamos os últimos canais, devido a maior eficiência, canal 38 com 

mode-locking passivo, utilizando CNT como absorvedor saturável, canal 39 em regime 

CW e canal 40 com mode-locking 

freqüências maiores que 7,5 GHz, utilizou

A cavidade permanece na mesma configuração inicial (Figura 18), com os três 

canais e regimes acoplados entre as 

dados é feita na saída de 16%, onde

os osciloscópios 1, que faz a leitura até 1 GHz, e o 2, capaz de medir até 12 GHz. Com 

essa divisão espera-se visualizar o 

freqüência de modulação da cavidade, da ordem de 7,5 MHz; e o 

no osciloscópio 2. O canal CW

Figura 34 Esquema com 

 

O espectro dos três canais simultaneamente ligados, pode ser visualizado na 

Figura 35. 

MÚLTIPLOS REGIMES DE OPERAÇÃO SIMULTÂNEOS

Para testar o funcionamento do experimento com os três regimes de operação 

, utilizamos os últimos canais, devido a maior eficiência, canal 38 com 

passivo, utilizando CNT como absorvedor saturável, canal 39 em regime 

locking ativo. Dado o difícil controle do espectro para 

e 7,5 GHz, utilizou-se freqüência de modulação ativa em 7 GHz. 

A cavidade permanece na mesma configuração inicial (Figura 18), com os três 

canais e regimes acoplados entre as AWGs, como mostra a Figura 34. A análise dos 

dados é feita na saída de 16%, onde parte do sinal vai para o OSA e parte se divide para 

os osciloscópios 1, que faz a leitura até 1 GHz, e o 2, capaz de medir até 12 GHz. Com 

se visualizar o mode-locking passivo no osciloscópio 1, já que terá a 

a cavidade, da ordem de 7,5 MHz; e o mode-locking 

CW acrescenta nível DC aos dois sinais analisados no tempo

 

Esquema com AWGs e regimes acoplados entre os canais pareados. 

dos três canais simultaneamente ligados, pode ser visualizado na 
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MÚLTIPLOS REGIMES DE OPERAÇÃO SIMULTÂNEOS 

Para testar o funcionamento do experimento com os três regimes de operação 

, utilizamos os últimos canais, devido a maior eficiência, canal 38 com 

passivo, utilizando CNT como absorvedor saturável, canal 39 em regime 

ativo. Dado o difícil controle do espectro para 

se freqüência de modulação ativa em 7 GHz.  

A cavidade permanece na mesma configuração inicial (Figura 18), com os três 

. A análise dos 

parte do sinal vai para o OSA e parte se divide para 

os osciloscópios 1, que faz a leitura até 1 GHz, e o 2, capaz de medir até 12 GHz. Com 

passivo no osciloscópio 1, já que terá a 

locking ativo, 

sinais analisados no tempo. 

 

dos três canais simultaneamente ligados, pode ser visualizado na 
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Figura 35 Espectro dos três regimes acoplados simultaneamente: Mode-locking Passivo (PML)i, CW e 
Mode-locking Ativo (AML). 

 

No espectro vemos que o canal com mode-locking passivo não alargou o quanto 

desejado para geração de pulsos curtos. Provavelmente devido às perdas na caviade por 

inserção e acoplamento das AWGs. Embora não haja acoplamento de modos suficiente 

para geração de pulsos curtos e alargamento de linha no canal 38, podemos enxergar 

trem de pulsos no domínio do tempo, com round trip muito perto do medido na 

cavidade (Figura 36). Desta maneira dizemos que o regime de mode-locking passivo 

manteve-se na cavidade. 

 

Figura 36 Trem de pulsos gerado por mode-locking passivo, um dos três regimes de operação na 

cavidade 
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Essa medida foi obtida no osciloscópio 1,  atribui-se o nível DC ao canal CW e 

ao canal em mode-locking ativo, e o ruído às perdas não controladas dentro da cavidade. 

No osciloscópio 2 obtivemos a medida de mode-locking ativo. Na Figura 38 

observa-se alargamento do pulso, em relação à medida da Figura 34b, e maior ruído, 

que provavelmente deve-se ao fato dos três regimes simultâneos. Na Figura 35 vemos 

que o espectro para o mode-locking ativo apresentou múltiplas picos de emissão, que 

podem ser devido à própria taxa de repetição dentro do canal. A distância entre os picos, 

no espectro, corresponde aos 7 GHz.. O controle de polarização único, dentro da 

cavidade, foi eficiente para melhorar o espectro dos regimes funcionando 

individualmente, mas não para estabilizá-los quando funcionando simultaneamente. 

 

Figura 37 Pulsos gerados por mode-locking ativo, um dos três regimes de operação dentro da cavidade. 
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6. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES  

 

Este trabalho baseou-se na demonstração de um laser de fibra dopada com Érbio 

com emissão em múltiplos comprimentos de onda. As múltiplas emissões podem ser 

simultâneas e controladas individualmente. 

Para gerar múltiplos comprimentos de onda utilizou-se a integração de duas 

AWGs à cavidade laser. As AWGs são grades de difração bidirecionais, e quando 

inseridas e pareadas dentro da cavidade de fibra, multiplexam os comprimentos de onda 

na região de ganho do Érbio, com espaçamento preciso de 0,8 nm, 100 GHz. 

Na literatura atual, considerar o Érbio um meio de ganho com alargamento de 

linha homogêneo é uma aproximação satisfatória para algumas aplicações, como é o 

caso de acoplar modos ativa ou passivamente [20].  

Por outro lado, em outras aplicações, como na geração de múltiplos 

comprimentos de onda, as não-homogeneidades tornam-se mais visíveis, como por 

exemplo, na competição do ganho entre os canais e na variação do comprimento de 

onda dentro de um único canal. Pudemos observar efeitos de alargamento de linha não-

homogêneo ao acoplar os modos passivamente em um único canal. Na Figura 27, o 

espectro em freqüência ora apresentou-se simetricamente largo, ora com �buracos� e ora 

com uma única linha muito estreita, da ordem de 0,02 nm. Embora houvesse essa 

instabilidade espectral verificou-se o acoplamento de modos passivo devido à geração 

do trem de pulsos estável na Figura 26 b. 

O material utilizado para acoplar os modos passivamente entre os canais foi 

nanotubo de carbono, em amostras de filmes finos facilmente integráveis a cavidade. Os 

CNT, como são chamados comumente, mostraram-se eficientes como absorvedores 

saturáveis. 

A avaliação e o controle do alargamento de linha homogêneo podem ser 

realizados com algumas técnicas de espectroscopia, entre elas está a medida da largura 

do �buraco� espectral com a variação da temperatura do meio de ganho. Essa medida 

não foi realizada neste trabalho, mas é sugestão para as próximas etapas de 

experimentação.  No entanto, a avaliação e o controle das não-homogeneidades nas 

transições atômicas do Érbio exigem técnicas mais sofisticadas e até novos estudos 

sobre a composição do material, inclusive para garantir características mais 

homogêneas.  
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Foi possível experimentalmente, a geração de acoplamento de modos ativo entre 

os canais das AWGs com freqüência de modulação de 7GHz. Para freqüências maiores o 

acoplamento ficou limitado, principalmente pela profundidade de modulação que o 

gerador de RF nos permitia utilizar. 

Observando que os dois regimes de acoplamento de modos foram obtidos entre 

os canais, acionamos três canais dentro da cavidade simultaneamente, cada um em um 

regime de operação diferente. No primeiro, inserimos uma amostra de nanotubos de 

carbono, para geração de acoplamento de modos passivo, no segundo, inserimos um 

cordão de fibra óptica padrão para gerar regime continuo, ou CW, no terceiro inserimos 

um modulador de amplitude para ativar operação de acoplamento de modos ativo.  

Mostramos que os três regimes funcionaram simultaneamente na mesma 

cavidade óptica. A interação entre esses regimes deverá ainda ser estudada para prover-

se melhor entendimento e principalmente aperfeiçoamento dos resultados. 
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Apêndice: FATORES DE PERDA E INSTABILIDADE

 

Uma das grandes vantagens da cavidade laser à fibra é a utilização do meio de 

ganho também em fibra, e a flexibilidade em alterar

inserindo ou retirando trechos de fibra. No experimento com as 

quarenta saídas do guia de onda , é acoplada em fibra óptica (Figura 

a face de cada uma das fibras é um espelho refletor, torna

reflexão dentro da cavidade.  

 

Pode-se verificar essa propriedade de refletância no espectro de 

na Figura 49b, quando a cavidade do experimento está aberta, somente com a 

 

Figura 38 a) Cavidade aberta com uma 

 

Para minimizar este efeito, fez

FC/PC para FC/APC (FC � ferrule conector

FC/APC devido a face com ângulo de aproximadamente 8 graus, garante uma perda por 

reflexão menor que a conexão FC/PC. Essa troca foi realizada também nos canais onde 

testou-se o absorvedor saturável para regime de 

FATORES DE PERDA E INSTABILIDADE  

Uma das grandes vantagens da cavidade laser à fibra é a utilização do meio de 

ganho também em fibra, e a flexibilidade em alterar o comprimento da cavidade, 

inserindo ou retirando trechos de fibra. No experimento com as AWGs, cada uma das 

quarenta saídas do guia de onda , é acoplada em fibra óptica (Figura 38), e notamos que 

a face de cada uma das fibras é um espelho refletor, tornando-se uma fonte de perda e 

 

se verificar essa propriedade de refletância no espectro de ASE

na Figura 49b, quando a cavidade do experimento está aberta, somente com a 

 

a) Cavidade aberta com uma AWG e b) Reflexão dos canais sobre a ASE.

Para minimizar este efeito, fez-se a troca das conexões de entrada das 

ferrule conector), como mostra a Figura 40. O conector, 

e com ângulo de aproximadamente 8 graus, garante uma perda por 

reflexão menor que a conexão FC/PC. Essa troca foi realizada também nos canais onde 

se o absorvedor saturável para regime de mode-locking passivo (canais 36). 
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Uma das grandes vantagens da cavidade laser à fibra é a utilização do meio de 

o comprimento da cavidade, 

, cada uma das 

), e notamos que 

se uma fonte de perda e 

ASE mostrado 

na Figura 49b, quando a cavidade do experimento está aberta, somente com a AWG 2. 

 

e b) Reflexão dos canais sobre a ASE. 

se a troca das conexões de entrada das AWGs,  de 

), como mostra a Figura 40. O conector, 

e com ângulo de aproximadamente 8 graus, garante uma perda por 

reflexão menor que a conexão FC/PC. Essa troca foi realizada também nos canais onde 

passivo (canais 36).  



 

Figura 

A melhora foi observada na medida do canal 36 em 

obteve-se alargamento de linha de 0.02 nm para 0.15 nm.

 

 

 

Figura 39) Conectores PC e APC [25] 

 

A melhora foi observada na medida do canal 36 em mode-locking passivo, onde 

se alargamento de linha de 0.02 nm para 0.15 nm.  
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