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RESUMO 
 

Os amplificadores ópticos revolucionaram a tecnológica das comunicações 

ópticas, pois possibilitaram o aumento da capacidade de transmissão dos sistemas 

ópticos de média e longa distância, com vantagens tecnológicas sobre os 

regeneradores. Estes dispositivos são relativamente simples de serem 

desenvolvidos, utilizam poucos componentes e podem ser utilizados nas redes 

ópticas de forma transparente a taxa de transmissão e modulação do sinal. 

Substituem assim, com vantagens, os regeneradores eletrônicos, agregando 

segurança e baixo custo à operação das redes ópticas. 

Os sistemas CWDM realizam a multiplexação óptica de comprimentos de 

onda a um baixo custo em redes metropolitanas. São utilizados para conectar as 

redes de transporte de alta capacidade às redes de acesso, trazendo uma larga 

vantagem em custo sobre os sistemas DWDM, porém com menor capacidade de 

transmissão. 

Nosso trabalho de pesquisa consistiu em desenvolver e caracterizar um 

amplificador Raman discreto na banda O (1260 a 1360 nm), aplicando este 

amplificador em um sistema CWDM ponto a ponto com taxa de transmissão de 2.5 

Gbit/s por canal e analisando o aumento na capacidade de transmissão e os efeitos 

que degradam o sinal transmitido. 

 Trabalhando com um sistema CWDM com oito canais na banda O, 

demonstramos que podemos utilizar um amplificador Raman discreto nas 

configurações isoladas de pré-amplificador, booster e amplificador de linha e na 

configuração simultânea de booster e pré-amplificador para aumentar a capacidade 

de transmissão. Aumentamos o comprimento original do enlace em 110%. 

Palavras-Chave: CWDM, DWDM, Amplificador Raman Discreto. 



 

ABSTRACT 
 

The optical amplifier has improved the optical communication systems 

because they lead to an increase in transmission capacity of medium and long haul 

optical systems, with technological advantages over electronic regenerators. The 

optical amplifier are relatively simple to deploy and can be used in optical links 

without any troubles regarding signal transmission rate improvement and signal 

modulation changes, as a consequence of these issues they can substitute the 

electronic regenerator enhancing security with low operation cost. 

The CWDM systems multiplex optical wavelength with a low cost in 

metropolitan networks. It was developed to connect backbone networks to metro 

core and edge networks with cost saving over DWDM systems but lower 

transmission capacity. 

We have developed and characterized in our research a discrete Raman 

amplifier for operation in O band. We connected the amplifier in a point to point 

CWDM in order to analyze the gain on the system transmission capacity and the 

impairments that appears in the system. 

Working with a eight channel CWDM in O band, modulated with 2.5 Gbit/s, we 

have demonstrated that we can use a discrete Raman amplifier in single 

configurations, pre amplifier, booster and line amplifier and shared configuration with 

booster and pre amplifier to increase the transmission capacity that means, increase  

the length of the optical link. 

 We have increased in 110% the length of the optical link with a shared 

configuration of two amplifiers with 10 dB gain for each one. 

Keywords: CWDM, DWDM, Discrete Raman Amplifier. 
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1. Introdução 
 

 

A ampliação da capacidade de transmissão das fibras ópticas é de grande 

importância no cenário futuro, pois houve um crescimento considerável na 

implantação desta tecnologia nos últimos anos devido a sua alta qualidade e 

capacidade de transmissão, comparada às outras tecnologias existentes como, 

transmissão por satélite, microondas, cabos coaxiais, etc.  

Os amplificadores ópticos passaram a realizar um papel crítico nas redes de 

telecomunicações a partir dos anos noventa [1]. O amplificador a fibra dopada com 

Érbio, (EDFA - Erbium Doped Fiber Amplifiers) teve uma aplicação e expansão 

imediata nas redes ópticas. Estes amplificadores podem operar nas bandas S, C, L 

[2], que são as faixas de menor atenuação no espectro de transmissão das fibras de 

silica.  

Os amplificadores ópticos são transparentes as diferentes taxas de 

transmissão e independem do tipo da modulação utilizada. As vantagens são 

significativas sobre os regeneradores eletrônicos que são amarrados a taxa de 

transmissão e ao tipo de sinal modulado, ou seja, quando o sistema de transmissão 

é substituído por uma tecnologia de transmissão mais avançada, os regeneradores 

eletrônicos também devem ser substituídos. 

 Analisamos neste trabalho o ganho que os amplificadores podem gerar na 

capacidade de transmissão de enlaces ópticos operando na banda O, através da 

compensação da atenuação, proporcionando um melhor aproveitamento do espectro 

de transmissão da fibra e o reaproveitamento de banda de fibras já existentes. 

Uma das principais características das fibras ópticas é a atenuação em 

função do comprimento de onda. A figura 1.1 ilustra esta característica apresentando 
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também a divisão do espectro de transmissão da fibra em bandas ou janelas [3], [4].  

A região de interesse para este trabalho é a janela 2 ou banda O. 

            
Figura 1.1: Espectro da fibra óptica distribuído em bandas e janelas 

 
A fibra óptica na região da banda O, apresenta baixa dispersão. A figura 1.2 

mostra a dispersão em função do comprimento de onda para a fibra SSMF 

(Standard Single Mode Fiber) [3], destacando a região da banda O. 

 

Figura 1.2: Dispersão em função do comprimento de onda para fibra SSMF [3] 

Banda O 
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O papel principal dos amplificadores Raman discreto é abrir novas bandas de 

transmissão na fibra [5]. Neste trabalho desenvolvemos e caracterizamos um 

amplificador Raman discreto e aplicamos em um enlace CWDM (Coarse Wavelength 

Division Multiplexing) [6], configurado como amplificador de potência, amplificador de 

linha, pré-amplificador e finalmente na configuração simultânea, como booster e pré-

amplificador.  

O ganho Raman necessita de alta potência de bombeio quando comparado 

ao EDFA, porém com o desenvolvimento de dispositivos de bombeio com potência 

mais elevada, tornou-se possível demonstrar [1] algumas vantagens sobre os 

amplificadores EDFA como: a utilização da própria fibra de transmissão como meio 

ativo para amplificação, no caso de Raman distribuído, e a possibilidade de operar 

em qualquer região do espectro de transmissão da fibra no caso de Raman discreto. 

Estas são vantagens tecnológicas significativas sobre o EDFA. 

Dividimos o trabalho em cinco capítulos. No capitulo 2 realizamos uma 

revisão bibliográfica da teoria dos amplificadores Raman, descrevendo o principal 

efeito que gera o ganho e efeitos que geram distorções e perdas, realizamos 

também neste capitulo uma revisão bibliográfica da teoria de sistemas CWDM. No 

capitulo 3 desenvolvemos e caracterizamos o amplificador Raman discreto que será 

utilizado nas simulações sistêmicas. No capitulo 4 descrevemos o sistema CWDM 

que utilizamos com o amplificador Raman. No capitulo 5 realizamos as simulações 

referentes à calibração do sistema e simulações das diferentes configurações 

sistêmicas do amplificador Raman no enlace CWDM.  Analisamos o ganho e a 

capacidade de transmissão em todas as configurações propostas. 

Utilizamos como ferramenta de simulação o software VPI (Virtual Photonic 

Incorporated). 
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2. Redes ópticas e amplificadores ópticos 
 

2.1 Sistemas de comunicações ópticas 
 

Sistemas de comunicações ópticas consistem basicamente de um 

transmissor óptico, fibra óptica e o detector óptico. O desenvolvimento e 

aperfeiçoamento destes componentes proporcionaram um aumento continuo na 

capacidade de transmissão dos sistemas ópticos, permitindo assim a aplicação 

comercial das redes ópticas com diferentes protocolos e taxas de transmissão.  

As fibras ópticas são excelentes meios de comunicação comparada com o 

cobre e a transmissão no espaço livre, pois podem realizar a transmissão com 

baixas perdas e maior largura de banda.  

Os sistemas de transmissão óptica representam a troca do metal pelo vidro 

como meio de transmissão que guiam o sinal óptico. Esta troca só foi possível 

devido às vantagens tecnológicas apresentadas pela transmissão óptica como, 

imunidade à interferência de sinais eletromagnéticos, confinamento completo do 

sinal no cabo evitando assim a radiação para o meio externo, maiores distâncias de 

transmissão do sinal sem regeneração. 

As primeiras fibras eram chamadas de fibras multímodo, possuíam diâmetro 

entre 50 e 80 nm. Estes diâmetros são grandes comparados com o comprimento de 

onda utilizado no espectro de transmissão dos sistemas ópticos, portanto esta fibra 

suporta propagação de múltiplos modos [7], cada modo propagando com uma 

pequena diferença de velocidade na fibra.  

As fibras atuais, chamadas de monomodo, possuem diâmetro entre 8 e 10 nm 

onde toda a energia do sinal de luz é forçada a se propagar em um só modo. 
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As redes ópticas podem ser utilizadas como redes metropolitanas ou redes de 

longa distância. No caso de redes metropolitanas temos enlaces curtos onde a 

amplificação quase sempre não é necessária. No caso de redes de longa distância, 

temos enlaces muito longos sendo sempre necessária a utilização de amplificadores 

ópticos. 

A figura 2.1 ilustra a evolução dos sistemas ópticos. O primeiro enlace ilustra 

um sistema PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy), que era dominante no início da 

década de oitenta. O segundo enlace representa uma evolução tecnológica ocorrida 

nas décadas de oitenta e noventa, onde foram desenvolvidas as tecnologias de 

redes ópticas síncronas, SONET (Synchronous Optical Network) e SDH 

(Synchronous Digital Hierarchy) com maior capacidade de transmissão, melhor 

aproveitamento da banda de transmissão da fibra e maior flexibilidade na 

configuração do tráfego nas redes. A tecnologia WDM (Wavelength Division 

Multiplexer) foi uma evolução importante, pois permitiu a transmissão de vários 

comprimentos de onda em uma só fibra, o que representou um enorme aumento na 

capacidade de transmissão dos sistemas ópticos e um melhor aproveitamento do 

espectro de transmissão fibra [8]. O segundo enlace ilustra também uma evolução 

tecnológica importante que é o amplificador óptico EDFA (Erbium Doped Fiber 

Amplifiers), no lugar do regenerador. O terceiro enlace ilustra mais uma evolução, 

com o desenvolvimento de novos amplificadores ópticos como Raman, FOPA (Fiber 

Optical Parametric Amplifiers) e SOA (Semiconductor Optical Amplifier). Este enlace 

apresenta também os sistemas OADM (Optical Add/Drop Multiplexer), que podem 

inserir e extrair comprimentos de onda específicos no enlace [9]. 
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Figura 2.1: Enlaces representando a evolução das redes ópticas. 
 

2.2 Amplificadores ópticos 
 

Amplificadores ópticos podem ser definidos como dispositivos ou subsistemas 

onde o sinal óptico pode ser amplificado através da emissão estimulada em um meio 

ativo. Neste meio ativo é necessário que ocorra uma inversão de população para 

permitir que a emissão estimulada seja maior que a absorção que é obtida e mantida 

por um sistema de bombeio [10].  

Existem basicamente dois tipos de amplificadores ópticos: amplificadores 

baseados em fibras ópticas e amplificadores a semicondutor (SOA). Os 

amplificadores baseados em fibras ópticas possuem como meio de ganho ativo as 

fibras dopadas com elementos raros especiais como: Érbio, Itérbio, Praseodímio, 

Túlio e Neodímio, estes amplificadores ópticos utilizam bombeio óptico e são 

chamados de EDFA, YDFA (Ytterbium Doped Fiber Amplifier), TDFA (Thulium 

Doped Fiber Amplifier) e PDFA (Praseodymium-Doped Fiber Amplifier) [11]. O 

amplificador óptico Raman também utiliza a fibra como meio ativo e bombeio óptico, 

seu principio de funcionamento é baseado no espalhamento Raman estimulado SRS 
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(Stimulated Raman Scattering). O amplificador Raman distribuído utiliza a própria 

fibra de transmissão como meio ativo ou fibras com características de alta não 

linearidade no caso do amplificador Raman discreto. O amplificador paramétrico 

também utiliza a fibra como meio ativo através do efeito não linear FWM (Four-Wave 

Mixing) na fibra e também utiliza bombeio óptico [12]. 

  Os amplificadores a semicondutor são amplificadores ópticos que utilizam 

como meio ativo o material semicondutor e sistema de bombeio elétrico. 

Alguns parâmetros são importantes para se caracterizar os amplificadores 

ópticos como: Ganho, potência de saturação, largura de banda, ASE (Amplified 

Spontaneous Emission) e relação sinal ruído óptico OSNR (Optical Signal-to-Noise 

Ratio), figura de ruído. 

A figura 2.2 ilustra uma comparação entre os amplificadores ópticos, 

apresentando saturação de ganho aproximada para cada caso e largura de banda 

máxima para cada um. 
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Figura 2.2: Comparação entre os amplificadores ópticos com ganho de saturação e largura de 

banda. 
 

 

Podemos observar pela figura que os amplificadores que utilizam fibras 

dopadas possuem largura de banda bem menor. Os amplificadores que funcionam a 
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partir de efeitos não lineares, Raman e FOPA, operam em todo o espectro da banda 

de transmissão da fibra. O amplificador a semicondutor SOA, também pode operar 

em toda a banda de transmissão da fibra. 

A utilização dos amplificadores ópticos nos sistemas pode trazer vantagens, 

como a implementação de enlaces muito longos sem repetição permitindo a 

eliminação ou redução do numero de regeneradores. 

Os amplificadores ópticos inserem efeitos indesejáveis resultantes da alta 

potência produzida. Todos os amplificadores ópticos degradam a relação sinal ruído 

do sinal amplificado devido à emissão espontânea ASE [8]. 

Os amplificadores ópticos podem ser usados em três configurações distintas 

em um enlace óptico, amplificador de potência ou booster, amplificador de linha e 

pré-amplificador.  

2.2.1 Amplificador de potência (Booster) 
 

Este amplificador é um dispositivo que opera na saturação, é utilizado logo 

após o transmissor para amplificar o sinal de potência [13]. A operação, manutenção 

e gerenciamento não necessitam serem compartilhadas necessariamente com o 

sistema de transmissão como no caso dos regeneradores.  

A utilização destes dispositivos sempre em conjunto com os pré-

amplificadores é muito útil, especialmente nos casos em que os sistemas de 

regeneração intermediários são de difícil instalação e manutenção como, enlaces 

submarinos e enlaces onde existem obstáculos naturais como florestas e regiões 

remotas, onde a operação e manutenção de sistemas de repetição e regeneração 

intermediários, tem um custo elevado e reduz a segurança da sistema. 
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2.2.2 Amplificador de linha 
 

Estes amplificadores devem ter como requisito o baixo nível de ruído sendo 

utilizado entre trechos passivos de fibra para aumentar o comprimento do enlace 

sem regeneração [13].  

Os amplificadores de linha podem substituir parcialmente ou completamente 

os regeneradores em enlaces de longa distância, entretanto podem ocorrer 

situações híbridas nestes enlaces com o uso de amplificadores de linha para 

compensar a atenuação e o regenerador para compensar a distorção. Eles devem 

ter canais de supervisão separados que permitam visualização de alarmes e 

controle remoto dos amplificadores instalados ao longo da linha. 

Teoricamente enlaces de transmissão muito longos, podem ser configurados 

inserindo amplificadores de linha ao longo do sistema, entretanto se vários 

amplificadores são inseridos em cascata, o acumulo de ruído, efeito de polarização e 

dispersão cromática, afetam o desempenho do sistema.  

Devemos enfatizar que no calculo do orçamento de potência de um sistema, o 

comprimento do enlace a ser considerado é a distância entre o transmissor e o 

receptor óptico e não a distância entre transmissor e amplificador óptico [8]. 

2.2.3 Pré-Amplificador 
 

Este amplificador deve ser um dispositivo de ruído muito baixo. É um 

amplificador para ser utilizado diretamente antes de um detector óptico com o 

objetivo de aumentar sua sensibilidade [13]. O requisito de baixo nível de ASE é um 

parâmetro que deve ser respeitado assim como o nível de potência, pois este pode 

provocar a saturação do fotodetector.  
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2.3 Efeitos não lineares 
 

Existem duas categorias de não linearidade [4] que impõem limites à 

transmissão, mas algumas também podem ser aproveitadas na melhoria do 

desempenho do próprio sistema. A primeira categoria relaciona-se ao processo de 

espalhamento inelástico e são chamados espalhamento Raman estimulado, SRS e 

espalhamento Brillouin estimulado SBS (Stimulated Brillouin Scattering). A segunda 

categoria está relacionada com a variação do índice de refração na fibra. Isto produz 

efeitos como auto-modulação de fase SPM (Self Phase Modulation), modulação 

cruzada de fase XPM (Cross Phase Modulation) e mistura de quatro ondas (FWM).  

Os efeitos SBS, SRS, e FWM podem gerar ganho ou perda no sinal 

transmitido dependendo da intensidade do sinal óptico. O espalhamento Rayleigh é 

um efeito linear que resulta em perdas de parte da energia óptica transmitida na 

fibra. Os efeitos de espalhamento Brillouin estimulado (SBS) [14] e o duplo 

espalhamento Rayleigh, DRS (Double Rayleigh Backscattering) [15], também 

provocam redução no ganho Raman e podem ocorrer no sistema. 

2.3.1 Espalhamento Raman Espontâneo (SRS) 
 

Este é um dos processos de espalhamento da luz na fibra. Este efeito foi 

descoberto por C. V. Raman em 1928. Para observar este fenômeno, um feixe de 

luz é emitido em um material que pode ser sólido liquido ou gasoso e o 

espalhamento da luz pode ser observado através da espectroscopia [16]. A luz 

espalhada possui freqüências diferentes das do sinal incidente. Estas novas 

componentes deslocadas para freqüências menores são chamadas de ondas de 

Stokes e as componentes deslocadas para freqüências maiores são chamadas anti- 

Stokes. As ondas Stokes são de intensidade muito maior que a anti-Stokes. As 

propriedades dos espalhamentos Raman podem ser estudadas através do diagrama 
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de energia ilustrado pela figura 2.3, onde iE∇ é a energia inicial do fóton, h  é a 

constante de Plank, 0ν é a freqüência inicial do fóton, 0E∇ é a energia do fóton de 

stokes, νν é a freqüência do fônon. 

                     A                     B                 C 

 
 

Figura 2.3: Diagrama de níveis de energia para o espalhamento Raman. 
 

 

Na descrição da mecânica quântica, quando um campo óptico incide na fibra 

(caso A) da figura 2.3, os fótons são espalhados inelasticamente por vibrações 

moleculares chamados de fônons [1]. Neste processo, parte da energia do fóton é 

perdida deslocando assim a freqüência da luz (caso B) da figura 2.3. As 

componentes da luz que são deslocadas para freqüências menores são chamadas 

ondas Stokes, as componentes deslocadas para freqüências maiores são chamadas 

ondas anti-Stokes. Isto é mostrado pelas equações de energia na figura 2.3. 

A região de espalhamento anti-Stokes, caso C da figura 2.3 representa uma 

transferência de energia da molécula para o fóton incidente resultando em um fóton 

com comprimento de onda menor, ou seja, com maior energia, porém a ocorrência 

deste fenômeno é de intensidade bem menor.  
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2.3.2 Espalhamento Raman Estimulado (SRS) 
 

O espalhamento Raman espontâneo é um processo de baixa intensidade. 

Mesmo para a sílica, este espalhamento para a radiação de luz incidente é de 

apenas uma parte em 106 [16]. Entretanto através de uma excitação intensa de um 

laser de alta potência, pode ocorrer um processo de espalhamento estimulado que é 

bem mais intenso, chegando a dez por cento ou mais da energia incidente, 

convertida em freqüência Stokes. 

O espalhamento Raman pode ser estimulado por um sinal de luz com uma 

freqüência apropriada deslocada do bombeio [1], como ilustrado pela figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4: Esquema representativo do efeito Raman estimulado [1]. 
 

Na descrição da mecânica quântica mostrada no diagrama de energia da 

figura 2.4, parte da energia do fóton de bombeio é convertida em um segundo fóton 

de sinal que é uma réplica exata do primeiro, a energia restante do processo é 

convertida em um fônon. Assim sendo o fóton de sinal inicial foi amplificado. Este 

processo é considerado não ressonante, porque o nível superior de energia é um 

estado virtual de curta duração. 

 

 



22 

2.3.3 Espalhamento Brillouin estimulado 
 

Quando um sinal de alta intensidade do laser de freqüência w1 é inserido na 

fibra, uma onda acústica coerente em uma freqüência ws é produzida, 

simultaneamente uma onda Brillouin com uma freqüência (w1 - ws) é gerada [11]. 

Este efeito ocorre acima de um limiar de potência óptica definido. A onda de Brillouin 

propaga-se na direção oposta ao bombeio, enquanto a onda acústica propaga-se na 

mesma direção. 

Foi demonstrado [14] que a presença do espalhamento Brillouin estimulado 

produz ruído e uma significativa redução no ganho Raman. O efeito SBS, ocorre 

naturalmente em uma fibra de amplificação Raman devido ao fato de seu limiar de 

potência de bombeio ser duas ou três vezes menor que a potência limite do efeito 

Raman estimulado. 

2.3.4 Duplo espalhamento Rayleigh (DRS) 
 

O efeito DRS ocorre em todas as fibras e é um mecanismo de perdas 

fundamental [17]. A maior parte da luz espalhada é perdida através da casca, uma 

parte da luz retorna pelo núcleo da fibra. Normalmente o ruído provocado pela luz 

que retorna no núcleo é desprezível, pois sua potência óptica é muito baixa, em 

torno de 40 dB menor, comparada com a potência propagada no sentido de 

emissão. Entretanto a influência do efeito DRS pode ser amplificada ao longo das 

fibras com ganho Raman distribuído [15]. 

O efeito DRS afeta o desempenho dos amplificadores Raman de duas 

maneiras. Primeiro uma parte da ASE que retorna na fibra pode ocorrer na direção 

de propagação do sinal, aumentando o ruído, porem, este ruído é relativamente 

baixo. Segundo, o efeito DRS cria uma componente de crosstalk na direção de 

propagação do sinal, que ocupa aproximadamente a mesma faixa espectral do sinal. 
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2.4 Comprimento efetivo e Área efetiva 
 

O impacto das não linearidades na qualidade do sinal aumenta com o 

aumento no comprimento do enlace [3]. Desenvolver um modelo para estes efeitos 

em conjunto é muito difícil, porém utiliza-se um modelo simples que assume 

potência constante sobre certo comprimento efetivo que pode ser menor ou igual ao 

comprimento real da fibra. Supondo-se que 0P representa a potência transmitida na 

fibra e Ζ−= αePzP 0)( representa a potência na distância z ao longo do enlace, α  

representa a atenuação na fibra. Sendo L  o comprimento do enlace, definimos o 

comprimento efetivo como effL  de forma que: 

        ( )dzzPLP
L

zeff ∫ =
=

00                            (2.1) 

O resultado desta integral é: 
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A área efetiva também chamada de área efetiva do núcleo e pode ser 

determinada por: 
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Onde r  e φ  denotam as coordenadas polares, ( )φ,rI  representa a distribuição de 

intensidade [4]. 

 Em geral a área efetiva possui um valor próximo da área do núcleo da       

fibra [3]. 

 



24 

2.5 Amplificação Raman em fibras ópticas 

O ganho Raman é gerado pela transferência de potência de um sinal óptico 

para outro. Podemos explicar esta transferência através do efeito de espalhamento 

Raman estimulado (SRS) que gera um espectro de freqüências de Stokes de alta 

intensidade [17]. O espectro gerado possui freqüências mais baixas que a do sinal 

óptico original que gerou o espalhamento.  

Os amplificadores Raman utilizam laser de bombeio de potência alta para 

gerar um espectro de freqüência de aproximadamente 40 THz de largura e com pico 

de ganho dominante em torno de 13.2 THz abaixo do sinal de bombeio. A banda de 

ganho muda com a mudança no espectro do bombeio, considerando um 

comprimento de onda de 1500 nm, esta banda é de aproximadamente 100 nm 

A figura 2.5 ilustra o coeficiente de ganho Raman para a fibra de sílica com 

bombeio de 1500 nm [18]. 

 

 

 
Figura 2.5: Curva de ganho Raman na fibra de sílica para bombeio co-polarizado [17] 
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A base para amplificação Raman na fibra óptica pode ser entendida 

considerando a interação entre bombeio e sinal [19] que é representada pelas 

equações acopladas 2.3 e 2.4 [19]: 

sssp

eff

r PPP
A

g

z

Ps
α−=

∂
∂

                                                       (2.4) 

ppsp

eff

r

S

Pp
PPP

A

g

z

P
α

ω
ω

−−=
∂

∂
                                                (2.5) 

 

Onde os coeficientes de absorção sα e pα  contribuem para as perdas na fibra do 

sinal e do bombeio, pP  é a potência do bombeio e sP  é a potência do sinal, 

pW freqüência do bombeio, sW  freqüência do sinal. Esta equação assume que sinal 

e bombeio estão na mesma polarização ou co-polarizados. Para simplificar as 

expressões desprezaremos o primeiro termo da direita da equação (2.4) que é 

responsável pela atenuação do bombeio, assim a potência do sinal pode ser dada 

por: 
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Nesta equação substituímos a variável z , da equação 2.4 por L  que é o 

comprimento da fibra e utilizamos à equação (2.2) que é a relação para comprimento 

efetivo. A variável rC  é a eficiência de ganho Raman descrita pela equação 2.6: 

                                                        effrr AgC =                                                   (2.7) 

)0(sP  é a potência do sinal de entrada e effL  é o comprimento efetivo da fibra. 

Substituindo na equação 2.5 temos: 
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Onde ( )LPs  é a potência no sinal no fim da fibra. 
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Podemos verificar na equação (2.8), que quanto menor a área efetiva da fibra 

maior será o ganho.  

A figura 2.6 ilustra a eficiência ganho Raman para as fibras DCF (Dispersion 

Compensating Fiber ), DSF (Dispersion Shifted Fiber), SMF ( Single Mode Fiber) 

[19]. 

 

 
Figura 2.6: Eficiência de ganho Raman para as fibras DCF, DSF e SMF [19] 

 
 

A tabela 2.1 mostra os valores típicos de área efetiva para as fibras da     

figura 2.6. 

Tipo de fibra Área efetiva (µµµµm2) 
SMF 72 a 80 
DSF 45 a 50 
DCF 15 a 35 

 
Tabela 2.1: Área efetiva para as fibras SMF,DSF, DCF 

 

O resultado obtido na figura 2.6 pode ser explicado utilizando-se os valores da 

tabela 2.1 e a equação 2.7, onde podemos observa que quanto maior a área efetiva, 

menor a eficiência de ganho Raman. 
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2.6 Amplificador Raman discreto 
 

Este dispositivo pode ser definido como um amplificador para sinais ópticos 

cujo efeito de amplificação é obtido do efeito SRS. A figura 2.6 mostra que a fibra 

DCF, possui uma eficiência de ganho Raman maior que as outras sendo assim é 

mais adequada para os amplificadores Raman discreto. Estas fibras são dopadas 

com (GeO2) [1], para aumentar o índice de refração do núcleo, aumentando a assim 

a eficiência de ganho Raman da fibra. 

O amplificador Raman discreto pode ser dividido em três categorias de acordo 

com a orientação do bombeio em relação ao sinal [17], estas categorias são co-

propagante, contra-propagante ou as duas configurações simultaneamente. 

A figura 2.7 ilustra uma configuração contra-propagante onde o bombeio que 

pode possuir um ou mais laser se propaga na direção oposta ao sinal. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.7: Amplificador Raman Discreto contra-propagante. 
  

O ganho Raman é dependente da polarização, portanto a configuração 

contra-propagante é preferida sobre a co-propagante, pois, por não ser polarizada 

reduz a transferência de ruído do bombeio para o sinal [19] assim como o efeito de  

crosstalk entre sinais mediado pelo bombeio. 

A figura 2.8 ilustra a configuração co-propagante. A energia do bombeio e do 

sinal propagam-se na mesma direção. O ganho Raman aumenta a potência do sinal 
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resultando em uma forte degradação por efeitos não lineares, consequentemente 

para utilizarmos o bombeio co-propagante, para um sistema limitado por efeitos não  

linearidades devemos ter um sistema com baixa potência de transmissão [20], neste 

caso o bombeio co-propagante pode incrementar a relação sinal ruído óptica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.8: Amplificador Raman Discreto co-propagante. 

 
 

A figura 2.9 ilustra a configuração bi-direcional onde a energia de bombeio é 

aplicada no inicio e no fim do enlace, neste caso, parte da energia do bombeio 

propaga-se na mesma direção do sinal e a outra parte na direção oposta ao sinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.9: Amplificador Raman Discreto co-propagante e contra-propagante.  
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2.7 Fontes de ruído em amplificadores Raman 

Alem de produzir ganho, os amplificadores Raman produzem ruído. É 

importante entender os ruídos produzidos, pois ruídos acumulados podem 

corromper a informação transmitida.  

A fonte de ruído mais importante é a emissão espontânea amplificada (ASE), 

que é inevitável e é um produto do ganho para todos os amplificadores ópticos. No 

caso dos amplificadores Raman, a ASE é produzida pelo espalhamento Raman 

espontâneo. 

A geração da ASE é importante porque ela produz ruído [1]. O ruído 

dominante ocorre quando o sinal óptico interfere com a ASE co-polarizada 

propagando na mesma direção, produzindo uma flutuação intensa chamada de 

batimento espontâneo do sinal com o ruído. Quando o sinal é detectado, freqüências 

de ruído de batimento causam flutuação de corrente. Em sistemas digitais, 

flutuações podem gerar erros devidos a interpretação errada no circuito de decisão. 

Alguns parâmetros podem ser utilizados para descrever as propriedades de 

ruído dos amplificadores Raman um deles é a relação sinal ruído óptico (OSNR), 

definido como a razão entre a potência do sinal óptico e a potência da ASE em uma 

dada largura de banda de referência usualmente de 0.1 nm em torno do 

comprimento de onda do sinal. 

Outro parâmetro importante é a relação sinal ruído SNR (Signal to Noise 

Ratio) que é razão entre potência do sinal elétrico e a potência do ruído, medidos 

depois da foto detecção [1]. Diferente da relação sinal ruído óptico (OSNR), onde 

somente a ASE é relevante, a SNR incorpora todas as outras fontes de ruído. 
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A figura de ruído, NF (Noise Figure), para os amplificadores ópticos, quantifica 

o quanto o amplificador degrada a SNR do sinal quando este é amplificado. A 

equação 2.9 mostra a expressão para a figura de ruído. 

out

in

SNR

SNR
NF =                                                   (2.9) 

Onde SNR refere-se a potência óptica gerada quando o sinal óptico é convertido em 

corrente elétrica.  

No caso em que o ruído de batimento espontâneo de sinal é a fonte 

dominante de ruído adicionada pelo amplificador óptico, sua figura de ruído pode ser 

aproximada pela equação 2.10 [1]: 
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                                           (2.10) 

O primeiro termo corresponde ao ruído de batimento espontâneo e o fator 

netG1 corresponde ao ruído balístico (shot noise), o fator ASEP , é a potência da ASE 

medida na largura de banda REFB . 

O desempenho de sistemas digitais ópticos é medido através do parâmetro Q, 

ou fator Q, que é a relação sinal ruído elétrica na entrada do circuito de decisão no 

receptor [9]. Para propósitos de cálculo, o nível do sinal é interpretado como a 

diferença entre os valores médios e o ruído do sinal é a soma dos desvios padrões 

formando a equação 2.11: 

01

01

σσ +

−
=

II
Q                                                  (2.11) 

Onde 1I  e 0I são os valores médios dos “uns” e “zeros” e 1σ  e 0σ são os desvios 

padrões no momento da amostragem. O fator Q pode ser expresso por um numero 

adimensional ou pode ser expresso em decibéis. Existe uma relação entre a taxa de 

erros e o fator Q, no limiar ótimo de decisão a BER pode ser expressa por: 
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Para taxa de erros de 10-9 temos 6=Q . Este valor é uma referência para 

sistemas ópticos. 

2.8 Sistema CWDM 
 

Uma das questões principais no desenvolvimento de sistemas de 

comunicações é como conectar a alta capacidade das redes transporte com o 

usuário. Este fato levou a criação das redes metropolitanas que conecta redes de 

acesso às redes de transporte. 

O sistema CWDM é uma forma de multiplexação óptica de comprimentos de 

onda ( WDM) que possui um espaçamento maior entre canais em relação ao DWDM 

consequentemente menor capacidade de transmissão.  

A grade de distribuição dos comprimentos de onda definida na recomendação 

ITU-T (G 694.2), possui 18 canais espaçados de 20 nm, entre 1270 e 1610 nm, a 

figura 2.10, ilustra a distribuição dos canais no espectro e transmissão da fibra. 

 
 

Figura 2.10: Recomendação ITU-T G 694.2 para a distribuição dos canais CWDM no espectro 
de transmissão óptica 
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O sistema CWDM utiliza laser sem resfriamento e com modulação direta DML 

(Directly modulated Laser) e filtros multiplexador / demultiplexador menos precisos e 

de baixo custo [21]. Utilizando amplificadores ópticos como booster ou pré-

amplificador, podemos aumentar a capacidade de transmissão dos sistemas CWDM. 

Os enlaces CWDM estão ganhando aceitação nas redes metropolitanas. Isto 

ocorre porque estes sistemas podem transportar múltiplos comprimentos de onda 

em redes metropolitanas com um custo bem menor que os sistemas DWDM. Como 

a transmissão utiliza lasers com modulação direta sem resfriamento são utilizados 

transmissores e receptores isolados para cada comprimento de onda [22]. 

A escolha do transmissor óptico e suas características determinam a máxima 

distância que um sinal pode ser transmitido considerando uma taxa de transmissão 

especifica. Os lasers modulados diretamente (DML) são importantes para aplicações 

de 2.5 Gbit/s, pois incluindo o baixo custo, apresentam outras vantagens como, alta 

potência de saída, pequenas dimensões e baixa potência de polarização [23]. Os 

lasers DML possuem um sinal de saída que não é uma cópia exata da corrente 

modulada na entrada, uma freqüência óptica instantânea que varia com o tempo 

dependendo das variações na potência óptica, ocorre nestes dispositivos, este efeito 

é chamado de chirp. O chirp interage com a dispersão da fibra degradando o sinal 

transmitido. 
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3. Amplificador Raman discreto  
 

Utilizamos o software de simulação VPI para desenvolver um modelo de 

amplificador Raman discreto operando na banda “O”. O objetivo é demonstrar que 

este dispositivo possui características que podem otimizar a utilização desta banda, 

compensando a alta atenuação aumentando assim a capacidade de transmissão 

das fibras em sistemas hoje operando nas bandas S, C e L. 

 O modelo de amplificador Raman foi desenvolvido utilizando-se parâmetros 

reais cedidos pelo fabricante [24], isto permite que a simulação do dispositivo esteja 

próxima do real. 

 

3.1 Modelo de amplificador Raman discreto 
 

O dispositivo foi desenvolvido utilizando-se apenas a configuração contra-

propagante, pois esta configuração apresenta vantagens já mencionadas 

anteriormente no item 2.6. Utilizamos quatro lasers de bombeio, o comprimento de 

onda e a potência de cada laser foram calculados para gerar um ganho constante na 

banda “O”, ou seja, a faixa no espectro entre 1260 nm a 1360 nm.  

Para definirmos o comprimento de onda dos lasers de bombeio, devemos 

considerar a região onde vamos definir os canais do sistema CWDM que queremos 

amplificar. O sistema CWDM utilizado possui oito canais na banda “O” [6], com 

separação de 10 nm, definidos de acordo com a tabela 3.1. 

Para obtermos um sistema de bombeio que gera ganho nesta região 

devemos utilizar a equação 3.1 que define o deslocamento em freqüência em função 

do deslocamento em comprimento de onda correspondente [4]. 
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canal Comprimento de onda (nm) 

1 1270 
2 1280 
3 1290 
4 1300 
5 1310 
6 1320 
7 1330 
8 1340 

 
Tabela 3.1: Comprimentos de onda definidos para os canais do sistema CWDM  

 

 

     λ
λ
d

c
df

2
−=       (3.1) 

Para estimar a posição de um bombeio no espectro, escolhemos como 

exemplo o comprimento de onda 1310 nm, que é o canal cinco do sistema CWDM 

da tabela 3.1. Tomamos como referência o ponto de maior ganho no espectro 

Raman para sílica, que corresponde ao deslocamento em freqüência de 13.2 THz 

em relação ao bombeio definido no item 2.5.  Calculando encontramos um 

deslocamento em comprimento de onda para o bombeio, λd , de 75 nm abaixo do 

comprimento de onda do canal escolhido. Temos então que a melhor posição para o 

sinal de bombeio é aproximadamente em 1235 nm para este canal. 

O cálculo dos comprimentos de onda dos lasers de bombeio é apenas uma 

parte do problema, pois é necessário também determinarmos os valores da potência 

destes lasers.  

A interação entre os valores de potência dos lasers assim como o 

posicionamento no espectro, determinam o valor de ganho desejado para o 

amplificador assim como uma faixa de ganho constante em todo o espectro, 

amplificando assim de maneira uniforme os canais CWDM desejados. 
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O espectro de ganho constante para amplificação dos canais CWDM pode ser 

obtido combinando contribuições de cada bombeio, obtendo assim uma banda 

definida de amplificação.  

Queremos um amplificador com ganho aproximado de 10 dB na banda O [24], 

para isto determinamos a potência e as posições no espectro, de cada laser no 

sistema de múltiplo bombeio. Utilizamos a potência óptica de 2 mW, CW (contínuous 

wave) como referência de entrada para determinarmos o ganho do dispositivo.  

Nosso estudo demonstrou através de simulações que é possível obtermos 

uma faixa de ganho aproximadamente constante com 70 nm na banda O, utilizando 

quatro lasers de bombeio com potências e comprimentos de onda definidos na 

tabela 3.2. A banda resultante pode amplificar de maneira uniforme os oito canais do 

sistema CWDM definidos na tabela 3.1. 

 

Comprimento de onda (nm) Potência em (dBm) 

1202 27.0 
1225 20.5 
1242 17.5 
1265 11.7 

 
Tabela 3.2: Comprimentos de onda e potências definidas para os lasers de bombeio 
 

A figura 3.1 ilustra o sistema de múltiplo bombeio, mostrando os 

comprimentos de onda e a potência de cada laser de bombeio em função da 

eficiência de ganho Raman. Representamos também na figura 3.1 os espectros de 

ganho de cada laser de bombeio assim como o espectro resultante e sua potência 

média. Os canais do sistema CWDM que serão amplificados estão ilustrados em 

suas respectivas posições dentro do espectro de ganho resultante apenas como 

ilustração. 
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Figura 3.1: Eficiência de Ganho Raman para cada um dos quatro bombeios. Comprimentos de 
onda de bombeio: 1202, 1225, 1242 e 1265 nm em correspondência com as potências de 
bombeio: 27, 20.5, 17.5 e 11.7 dBm. Espectros individuais de ganho, potência média do ganho 
resultante e posicionamento dos canais CWDM [1]. 
 

Para controlarmos o ganho do amplificador é necessário conhecer a potência 

de bombeio necessária para obtermos o ganho desejado [17]. O método aplicado 

neste trabalho foi o de prever a potência necessária verificando a linearidade do 

resultado numérico das interações.  

3.2 Parâmetros da fibra Raman 
 

Utilizamos como meio ativo para amplificação óptica no amplificador Raman 

discreto, uma fibra especial chamada de fibra Raman pelo fabricante [24].  Os 

parâmetros que caracterizam esta fibra foram fornecidos por este fabricante e estão 

descritos na tabela 3.3.  

Podemos observar que estes valores foram medidos para as bandas S e C, 

porém como este trabalho contempla apenas a banda O, o fabricante nos enviou os 

dados de atenuação em função do comprimento de onda em todo o espectro 



37 

ilustrados na figura 3.2 de forma gráfica. Os valores representados na figura estão 

configurados no sistema simulado. 

Parâmetros Valores Unidade 
Coeficiente de Ganho 
Raman  

2.5 (w-1/ km)1/2 

Freqüência de corte  < 1100 nm 
PMD (ps / km-0.5)  ≤  0.5  
Área efetiva em 1450 nm  16.1 µm2 
Dispersão em 1550 nm -20 (ps/nm/km)2 

 
Tabela 3.3: Parâmetros da fibra Raman. 

 

Recebemos também do fabricante os valores referentes à área efetiva em 

função do comprimento de onda. A área efetiva para este tipo de fibra é menor que a 

de uma fibra convencional e está relacionada à eficiência de ganho Raman pela 

equação 2.7, onde podemos verificar que quanto menor a área efetiva maior a 

eficiência de ganho. 
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Figura 3.2: Dados do fabricante para atenuação na fibra em função do comprimento de onda 
para a fibra Raman (Raman Fiber) 

 
 

A figura 3.3 ilustra graficamente os dados recebidos do fabricante para 

eficiência de ganho Raman. Estes dados foram fornecidos em arquivo texto que 

foram utilizados para configurar a fibra Raman no simulador.  Podemos observar o 
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pico de ganho Raman para esta fibra em aproximadamente 13 THz, onde foi 

utilizado um bombeio em 1240 nm . 

 

0.0 5.0x1012 1.0x1013 1.5x1013 2.0x1013 2.5x1013 3.0x1013
0.0

5.0x10-4

1.0x10-3

1.5x10-3

2.0x10-3

2.5x10-3

3.0x10-3

3.5x10-3

4.0x10-3

E
fic
iê
nc
ia
 d
e
 G
a
n
h
o 
R
a
m
a
n
 [W

-1
m
-1
]

Deslocamento de Frequência [Hz]
 

Figura 3.3: Dados do fabricante eficiência de ganho Raman para a (Raman Fiber) 
 

3.3 Modelo criado para simulação  
 

A figura 3.4 apresenta a topologia do modelo de amplificador desenvolvido e 

simulado no VPI. O dispositivo é composto por um trecho de 6 km de fibra Raman, 

quatro lasers de bombeio descritos na figura 3.1, WDM multiplexador, WDM 

acoplador e dois isoladores.  

O ganho projetado para o dispositivo é de aproximadamente 10 dB. A 

potência de cada laser assim como os respectivos comprimentos de onda, estão 

definidos na tabela 3.2. A potência total utilizada para gerar um espectro de ganho 

de 70 nm, ilustrada na figura 3.1 é a soma das potências individuais de cada laser 

de bombeio, este valor é de 684.4 mW. Este valor mostra que existe um consumo de 

68.44 mW para cada dB de ganho.  
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 Figura 3.4: Amplificador Raman discreto com quatro lasers de bombeio 
 
 

O espectro de ganho final obtido no simulador para o ganho com quatro 

bombeios ilustrado anteriormente na figura 3.1 está ilustrado de forma isolada na 

figura 3.5. A potência óptica dos sinais de cada canal, utilizada para este espectro 

de ganho foi de 2mW, (CW).  Este espectro de ganho cobre a faixa de canais 

CWDM descrita na tabela 3.1 e estão representados pelas linhas pontilhadas na 

figura 3.5. 

                                     Ganho (dB) 

 
Comprimento de onda (µm) 

 

Figura 3.5: Espectro de ganho utilizando quatro lasers de bombeio para os 8 canais do sistema 
CWDM 
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3.3.1 Curva de saturação do amplificador 
 

Para avaliarmos as características da saturação do amplificador, utilizamos o 

aparato da figura 3.6 onde inserimos na entrada do amplificador oito lasers (CW) 

com 2 mW de potência em cada laser, através de um multiplexador WDM para 

simular a mesma situação do sistema CWDM que será amplificado posteriormente.  

Saturação de ganho é caracterizada pela redução do ganho com o aumento 

da potência de entrada no amplificador [25], [26]. 

                

 
 

Figura 3.6: Sistema com 8 lasers de sinal ligados ao amplificador através de um atenuador 
óptico 

 
Com um atenuador, aumentamos gradativamente a atenuação e traçamos a 

curva da potência de entrada de cada canal em função do ganho. Obtivemos o 

resultado ilustrado na figura 3.7 para cada canal. 

 Podemos observar que no inicio do processo de aumento da atenuação a 

partir de zero dB, a maior diferença de ganho entre canais é pequena, 

aproximadamente 0.5 dB. A potência óptica dos canais neste ponto é de 3 dBm 

correspondente a 2 mW e um ganho aproximado de 10 dB. 
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 Quando aumentamos a atenuação óptica dos canais na entrada do 

amplificador, ou seja, reduzimos a potência óptica dos sinais de entrada destes 

canais, o ganho aumenta para cada canal. Na faixa de ganho para pequenos sinais, 

que é definida como a faixa onde o amplificador opera em regime linear [10], 

podemos observar que o canal 8 tem o maior ganho e o canal 1 o menor, com uma 

diferença de aproximadamente 4 dB entre os dois canais na faixa de operação 

linear. 

   
 

Figura 3.7: Curva de saturação e operação em regime linear do amplificador 
 
 

 Esta seqüência pode ser explicada pelo perfil do espectro de atenuação da 

fibra Raman [17], onde a atenuação para o canal 8 é a menor entre os canais e a 

atenuação do canal 1 a maior como mostrado na figura 3.2. Esta não é a única 

explicação para a diferença de ganho entre os canais, a interação entre sinais por 

efeito Raman faz com que os canais de menor comprimento de onda transferiram 

energia para os de maior comprimento de onda [17]. 
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O canal 6 tem um ganho maior que o canal 7 na faixa de operação linear, 

devido a banda de amplificação gerada pelo múltiplo bombeio. Esta banda não é 

completamente uniforme. Podemos observar na figura 3.5 que o canal 6 recebe um 

ganho de aproximadamente 0.5 dB maior que o canal 7. 

A potência de saturação é definida como o ponto em que o ganho tem um 

decrescimento de 3 dB em relação ao ganho para pequenos sinais ou faixa de 

operação linear [10]. 

3.3.2 Figura de ruído  
 

A figura de ruído e o ganho do amplificador em função do comprimento de 

onda estão ilustrados na figura 3.8. A definição da figura de ruído é representada 

pelas equações 2.9 e 2.10. 

 

 
Figura 3.8: Curva de saturação e operação em regime linear do amplificador 
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A NF é um parâmetro importante, pois informa o quanto o amplificador 

degrada a SNR do sinal quando este é amplificado [1]. Na figura 3.8 temos uma 

figura de ruído incrementada na medida em que o comprimento de onda cresce. O 

valor é de 9 dB para o canal 1 e 4.8 dB para o canal 8. 

A figura 3.9 mostra a potência da ASE em função do comprimento de onda, 

Observamos que a potência diminui com o aumento do comprimento de onda 

(equação 2.10). 

 

 
Figura 3.9: Potência da ASE função do comprimento de onda 
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4. Sistema CWDM Simulado 
 

4.1 Sistema CWDM com oito canais na banda O 
 

   A Fig. 4.1 ilustra o sistema CWDM de 8 canais na banda O que utilizamos 

para simulação destacando os módulos de transmissão, canal e recepção. 

 No módulo de transmissão temos oito lasers, formando um sistema de oito 

canais com espaçamento de 10 nm [6], distribuídos entre 1270 nm para o canal 1 a 

1340 nm para o canal 8 (tabela 3.1). Os lasers são modulados diretamente pelo 

gerador PRBS com codificação NRZ e com uma seqüência de (223-1). A taxa de 

transmissão por canal é de 2.5 Gbit/s.  

    
 

Figura 4.1: Sistema CWDM com oito canais na banda O, com taxa 2.5Gbit/s por canal. 
 

 Os oito lasers são modulados diretamente (DML), e foram configurados com 

potência óptica de 2 mW para o bit 1 e 0.2 mW para o bit 0, sendo inseridos valores 

típicos para parâmetros como chirp, tempo de subida e decida, RIN (Relative 
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Intensity Noise), largura de linha e taxa de extinção. Os parâmetros dos lasers estão 

descritos na tabela 4.1. Utilizamos também no módulo de transmissão, um 

multiplexador WDM ideal sem perdas de inserção. 

 

Nome Valor Unidade 

Canal 1 1270 nm 
Canal 2 1280 nm 
Canal 3 1290 nm 
Canal 4 1300 nm 
Canal 5 1310 nm 
Canal 6 1320 nm 
Canal 7 1330 nm 
Canal 8 1340 nm 

Largura de Linha 4e9 GHz 
 Chirp adiabático 

Devido à emissão espontânea 
2.6e12 Hz/W 

 Chirp adiabático 
Devido ao ganho não linear 

11.2e4 W*Hz 

Tempo de subida 100e-12 s 
Tempo de decida 100e-12 s 

RIN -130 dB/Hz 
Potência do bit 1 2e-3 W 
Potência do bit 0 0.2e-3 W 
Taxa de Bit 2.5e9 GB/s 

Drift 15e9 Hz/0C 
 

Tabela 4.1: Parâmetros dos lasers de sinal 
 

   No módulo de canal temos a fibra de transmissão, parametrizada no 

simulador como fibra SSMF (Standard Single Mode Fiber). Os valores de atenuação 

em função do comprimento de onda, foram inseridos no sistema para todo o 

espectro da fibra, capacitando assim o simulador a operar com a curva real de 

atenuação. 

   Os parâmetros de atenuação em função do comprimento de onda estão 

ilustrados na fig. 4.2. Os canais CWDM também estão representados na mesma 

figura com seus valores de comprimento de onda e potência óptica no eixo vertical 
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direito. Cada canal sofre uma atenuação especifica em função de sua posição no 

espectro, isto pode ser verificado nos pontos de intersecção entre os canais e a 

curva de atenuação. 

 
Figura 4.2: Atenuação da fibra em função do comprimento de onda. 

 
 

   A fig. 4.3 ilustra a dispersão da fibra SSMF em função do comprimento de 

onda. Podemos observar que os canais do sistema CWDM estão em uma região de 

baixa dispersão. Os canais de 1 a 5 encontram-se em uma região de dispersão 

negativa, o canal 6 esta na região de dispersão zero e os canais 7 e 8 encontram-se 

na região de dispersão positiva.  

 

 

 
   Figura 4.3: Dispersão na fibra SSMF em função do comprimento de onda. 

1   2    3   4    5    6    7   8 

1   2   3  4   5  6  7  8 
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   No módulo de recepção do sistema, temos oito fotodetectores interligados 

ao sistema de medição de taxa de erros, composto por um módulo de recuperação 

de relógio, um filtro analógico de Bessel e um módulo de medição de BER (Bit Error 

Rate) que utiliza aproximação gaussiana. 

Os parâmetros que caracterizam o fotodetector estão descritos na tabela 4.2. 

Utilizamos a taxa de erros BER de 10-9 como referência para determinar a 

sensibilidade do fotodetector. 

  Parâmetros Valores Unidade 
Responsividade 0.8  A/W 
Ruído térmico 10-12  A/ hz ½ 

 

Tabela 4.2. Parâmetros de configuração dos fotodetectores. 
 

O demultiplexador do módulo de recepção apresenta perda por inserção 

medida de aproximadamente 1.94 dB. 

4.2 Cálculo teórico da sensibilidade dos fotodetectores 
 

A sensibilidade de um fotodetector pode ser relacionada com suas 

características físicas e o parâmetro Q relativo à BER desejada. A sensibilidade é 

definida como a potência media mínima recebida no receptor para operar na taxa de 

erros de 10-9 [8]. 

A expressão para a sensibilidade de um receptor óptico do tipo PIN está 

representada pela equação 4.1 [11]: 

)( eeth qQBBNQ
q

hf
Ps +=

η
                                   (4.1) 

Nesta equação temos sP  representa a potência de sensibilidade do fotodetector, h , 

é a constante de Plank, f  é a freqüência do sinal óptico, fator Q = 6 para BER de 
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109, η é a eficiência quântica do fotodetector, q é a carga do elétron, thN  é o ruído 

térmico, eB  é a banda passante do receptor. 

A taxa de erros BER é obtida com o circuito de decisão ajustado no limiar 

ótimo pela equação 4.2 [8]. 

         







=

22

1 Q
erfcBER                                                   (4.2) 

Onde  Q, representa um valor adimensional que pode ser entendido como uma 

relação sinal ruído, erfcé uma função de erro complementar. 

Na maioria dos casos o ruído térmico prevalece sobre o ruído balístico (shot 

noise), portanto o termo referente ao ruído balístico pode ser desprezado. Para 

sistemas com amplificadores ópticos o ruído de ASE prevalece sobre o ruído 

balístico, portanto podemos redefinir a equação 4.1, combinando com a equação 4.3 

que representa a responsividade do fotodetector: 

hf

q
r

η
=                                                             (4.3) 

Nesta expressão r  representa a responsividade do fotodetector, q representa 

a cara elétrica, µ  representa a eficiência quântica do fotodetector, f representa a 

freqüência do sinal óptico. Combinado as equações 4.1 e 4.3 encontramos a 

equação 4.4: 

s
e

th P
QB

r
N

.
=                                                   (4.4) 

thN , representa o ruído térmico, r  representa a responsividade, sP  representa a 

potência de sensibilidade, eB  é a banda passante do receptor, Q  é um fator 

adimensional expresso na equação 2.10. 
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Utilizando os parâmetros fornecidos na tabela 4.2 para os fotodetectores com 

a taxa de transmissão por canal definida em 2.5 Gbit/s, taxa de erros BER de 10-9 e 

parâmetro Q=6, podemos determinar o valor teórico para a sensibilidade dos 

fotodetectores utilizados nos oito canais do sistema CWDM utilizando a equação 4.4. 

Assim sendo substituindo os valores temos:  

=−12
10 SP

6105.2

8.0

9 ××
 �    µω75.3=sP  ou 26.24− dBm  

Este é o valor teórico da sensibilidade para os oito fotodetectores do sistema 

CWDM. O valor será uma referência para compararmos com os valores encontrados 

no sistema simulado. 

4.3 Cálculo do orçamento de potência  
 

O cálculo do orçamento de potência assegura que um nível de potência 

suficiente chegará ao receptor garantindo um desempenho mínimo durante o tempo 

de vida do sistema [8]. A potência de entrada de um sistema normalmente é 

conhecida. O orçamento de potência possui uma expressão simples em unidade 

decibel com a potência óptica expressa em dBm. Definimos então o orçamento de 

potência pela equação 4.5. 

SLrectr MCPP ++=                                                 (4.5) 

Onde trP  é a potência do transmissor, recP é a potência referente à sensibilidade do 

fotodetector, LC  é a perda total no canal e SM  a margem do sistema. A perda total 

no canal LC é expressa pela equação 4.6 

emconfL LC ααα ++=                                                  (4.6) 

 

Onde fα é a perda na fibra, L é o comprimento da fibra, conα  é a perda nos 

conectores e emα é a perda nas emendas. 
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5. Simulação do sistema CWDM com amplificação Raman 

5.1 Metodologia de simulação 
 

Realizamos simulações com o sistema CWDM sem amplificação e sem fibra 

em um teste (Back-to-Back) com o objetivo de calibrar o sistema medindo a 

sensibilidade dos fotodetectores. Em um segundo passo, inserimos no sistema o 

amplificador na configuração de pré-amplificador e realizamos a calibração nesta 

condição avaliando os resultados e comparando com o primeiro.  

Após a calibração o sistema foi simulado sem amplificador e posteriormente 

com amplificador em diferentes configurações, para avaliarmos seu desempenho 

através do comprimento máximo atingido pelo enlace nas duas condições. 

 A metodologia de simulação foi baseada no incremento do comprimento da 

fibra do enlace CWDM a partir de um comprimento mínimo de 100 metros, com 

incrementos passo a passo, de 500 metros. Realizamos a cada incremento, medidas 

de taxa de erro (BER) por canal em função do comprimento da fibra, medimos a 

potência óptica recebida em cada canal para determinarmos, a sensibilidade dos 

fotodetectores. 

Utilizamos analisadores de espectro óptico para visualizar e analisar 

individualmente os canais e o ruído presente no processo de transmissão. 

Utilizamos o osciloscópio para visualizar os sinais no tempo e gerar o diagrama do 

olho para análise. Utilizamos medidores de potência distribuídos em diferentes 

pontos do enlace para determinar o orçamento de potência do sistema. 

 A referência mínima para esta taxa de erros BER utilizada é de 10-9. Os 

resultados serão apresentados de forma gráfica e numérica para todas as 

configurações previstas, ou seja, sistema sem amplificador, sistema com pré-
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amplificador, sistema com booster, sistema com amplificador de linha, sistema com 

pré-amplificador e booster.1 

5.2 Sistema CWDM com configuração Back-to-Back 
 

Realizamos o teste back-to-back do sistema CWDM com o objetivo de 

estabelecer valores de referência para a sensibilidade dos fotodetectores, tomando 

como base a taxa de erros BER de 10-9. Estes valores serviram de referência para 

estabelecermos comparações com os enlaces com e sem amplificador, de forma a 

determinarmos as penalidades em potência introduzidas pelas perdas na fibra, ASE 

do amplificador, dispersão e ruído. 

A figura 5.1 ilustra o sistema CWDM configurado para calibração. Os módulos 

de transmissão e recepção estão interligados diretamente através de um atenuador 

óptico variável.  

 

     
Figura 5.1: Configuração back-to-back do sistema CWDM 
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Partindo de um valor de atenuação igual a zero, aumentamos passo a passo 

a atenuação para determinarmos o ponto limite de potência óptica em cada canal do 

sistema, para uma taxa de erros BER de 10-9.  

O Sistema está modulado com uma taxa de 2.5 Gbit/s por canal, com 2 mW 

de potência para o bit 1 e 0.2 mW para o bit 0, determinando assim uma taxa de 

extinção de -10 dB. A potência óptica média na transmissão é de 1 mW por canal 

que corresponde a zero (0) dBm. 

Realizamos a medida da potência óptica a cada passo da simulação 

utilizando o medidor de potência óptica na entrada de cada fotodetector ilustrado na 

figura 5.1. O demultiplexador apresenta uma perda de inserção de 1.94 dB por 

canal.  A figura 5.2 ilustra as medidas realizadas para o canal 1 e destaca o ponto 

crítico que corresponde a potência que define a sensibilidade do fotodetector. 

    

 
Potência recebida (dBm) 

 
Figura 5.2: Potência recebida em função da taxa de erros para o canal 1 
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No primeiro passo da simulação que corresponde ao primeiro ponto a direita 

do eixo horizontal de potência recebida na figura 5.2, temos uma potência óptica na 

entrada do fotodetector de aproximadamente -1.94 dBm, correspondendo a uma 

taxa de erros muito pequena. Aumentamos a atenuação até o ponto em que a taxa 

de erros BER, atingiu o valor limite de 10-9, ilustrada pela linha pontilhada na figura 

5.2. 

Utilizando a mesma estratégia utilizada para o canal 1, simulamos o gráfico 

da figura 5.2 para todos os canais, determinando assim a sensibilidade para todos 

os fotodetectores. Medimos também a relação sinal ruído óptico OSNR (optical 

signal-to-noise ratio) e o fator Q para cada canal utilizando um módulo analisador 

óptico do simulador. Os resultados para todos os canais, estão apresentados na 

tabela 5.1. 

Nesta configuração sem fibra, onde os módulos de transmissão e recepção 

estão interligados diretamente (back-to-back), as penalidades de potência no 

fotodetector estão relacionadas o ruído do laser, atenuação no atenuador óptico e a 

perda por inserção no demultiplexador do módulo de recepção.  

 

Canal BER 
Comprimento de onda 

(nm) 
Sensibilidade 

(dBm) 
OSNR 
(dB) 

Q 

1 1270 -23.7 1.72 5.95 
2 1280 -23.5 2.12 5.67 
3 1290 -23.3 1.92 5.63 
4 1300 -23.4 1.38 5.20 
5 1310 -23.2 1.78 6.60 
6 1320 -23.2 1.68 5.99 
7 1330 -23.3 1.74 5.62 
8 

 
 
 

10-9 

 

 

 1340 -23.6 1.12 5.84 
 

Tabela 5.1: Sensibilidade, relação sinal ruído óptico e fator Q para os oito canais do sistema 
CWDM na configuração back-to-back 

 

Os valores da tabela 5.1 serão usados como referência para as simulações 

do sistema CWDM com fibra, sem amplificação e com amplificação. Podemos 

comparar a sensibilidade dos fotodetectores com a sensibilidade teórica calculada 
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de -24.6 dBm no item 4.2. Todos os canais apresentam uma menor sensibilidade 

comparada com o valor teórico, portanto houve penalidades referentes ao ruído do 

laser e perda no demultiplexador. 

A figura 5.3 mostra os oito canais no analisador de espectro óptico ligado na 

fibra depois do atenuador variável.  Tomamos como referência o momento em que o 

canal 1 atinge a taxa de erros de 10-9. Podemos verificar o ruído de baixa potência 

introduzido pelos lasers mostrado na figura e a potência máxima de cada canal. 

     dBm 

 
      230 THz 

Figura 5.3: Analisador de espectro óptico inserido depois do atenuador para BER de 10-9 
 

O diagrama de olho é uma ferramenta importante para analisar o 

desempenho de sistemas ópticos. A figura 5.4 mostra os diagramas de olho para o 

canal 1 na saída do fotodetector. 

        1e -3        1e -6     

             
Figura 5.4: Diagrama do olho do canal 1 com atenuação nula e com atenuação para taxa de 

erros de 10-9  
 

Temos a primeira condição a esquerda, com atenuação nula e a segunda 

condição a direita com atenuação que produz taxa de erros de 10-9 no canal. 

Ruído do laser Canal-1 Canal-8 
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Podemos verificar que a abertura do olho reduziu no sentido vertical, isto representa 

uma distorção na amplitude do sinal e uma redução na margem de ruído. 

5.3 Calibração com pré-amplificador  
 

Realizamos uma segunda calibração introduzindo no sistema CWDM, o 

amplificador Raman desenvolvido no item 3 e ilustrado na figura 5.5.  

 

    
 

Figura 5.5: Calibração do sistema CWDM com pré-amplificador 
 

 

Nosso objetivo é determinar os novos valores de sensibilidade para os 

fotodetectores analisando as penalidades em potência imposta pela inserção da 

ASE do amplificador no sistema.  

Esta configuração também nos permite realizar uma análise do 

comportamento dinâmico do amplificador em relação a saturação, ou seja saturação, 

com sinal modulado.  
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Partindo com atenuação nula e aumentando passo a passo, estabelecemos a 

relação entre potência recebida e taxa de erros BER para o canal 1. A figura 5.6 

ilustra o resultado da simulação. 

 

 
Potência recebida (dBm) 

 
Figura 5.6: Potência recebida em função da taxa de erros para o canal 1 

 

 

O ponto inicial da simulação correspondente a atenuação zero no atenuador 

óptico, localiza-se a direita do eixo horizontal. Neste caso a potência inicial do sinal 

no fotodetector é aproximadamente 8.6 dBm. Este valor é correto, pois o ganho do 

amplificador é de aproximadamente 10 dB, e existe perda no demultiplexador. 

O valor de potência correspondente a taxa de erros de 10-9, é a sensibilidade. 

Utilizamos a mesma estratégia para medir a sensibilidade dos outros canais, e os 

resultados estão apresentados na tabela 5.2 juntamente com a relação sinal ruído 

óptico e fator Q, medidos com o módulo analisador do simulador. 
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Canal BER Comprimento de onda (nm) Sensibilidade (dBm) OSNR (dB) Q 

1 1270 -21.3 0.40 5.10 
2 1280 -21.4 1.53 5.61 
3 1290 -21.6 0.83 5.70 
4 1300 -21.7 -0.03 5.99 
5 1310 -21.6 3.08 5.39 
6 1320 -21.2 1.54 5.91 
7 1330 -21.5 0.38 5.88 
8 

 
 
 

10-9 

 

 

 1340 -21.5 1.72 5.95 
 

Tabela 5.2: Sensibilidade, relação sinal ruído óptico e fator Q para os oito canais do sistema 
CWDM 

 

Comparando os valores de sensibilidade dos fotodetectores da calibração 

feita sem amplificador e com amplificador, observamos que houve degradação 

imposta pela ASE do amplificador, pois os valores de potência necessários para 

BER de 10-9 para o caso com amplificador aumentaram, constituindo assim em  

penalidades de potência [8].  

A figura 5.7 ilustra a comparação entre a sensibilidade dos fotodetectores 

para os casos de calibração back-to-back sem amplificador e com amplificador.  

 

 
 

Figura 5.7: Gráfico comparativo da sensibilidade por canal do sistema de  calibração back-to-
back e sistema de calibração com pré-amplificador 
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Podemos observar graficamente que houve penalidades em potência para 

todos os canais do sistema, devidas a inserção da ASE do amplificador. A relação 

sinal ruído óptica, OSNR, diminuiu para quase todos os canais o que indica um 

sistema com mais ruído que no caso de calibração back-to-back. 

A figura 5.8 mostra os oito canais no analisador de espectro óptico ligado no 

sistema depois do atenuador variável.  Tomamos como referência o momento em 

que o canal 1 atinge a taxa de erros de 10-9. Neste caso a potência de ruído 

introduzida pelo amplificador aparece em todo o espectro combinada com o ruído 

dos lasers.  A potência final está acima de -40 dBm que é bem maior que no caso 

anterior mostrada na figura 5.3 em torno de -64 dB.. 

       dBm 

 
   230 THz 

Figura 5.8: Analisador de espectro inserido depois do pré-amplificador para BER de 10-9 
 

A figura 5.9 mostra os diagramas de olho para o canal 1 na saída do 

fotodetector, nas condições de atenuação nula e BER de 10-9. 

         1e -3         1e -6 

            
Figura 5.9: Diagrama do olho do canal 1 com atenuação nula e com atenuação para taxa de 

erros de 10-9  

Faixa de ruído do laser e ASE do amplificador 

Canal-1 Canal-8 
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A característica do olho é semelhante ao do caso anterior, portanto temos 

distorção na amplitude do sinal e redução na margem de ruído. 

Utilizamos a configuração atual do sistema de calibração com amplificador 

para avaliarmos a operação na região linear e na saturação em uma condição 

dinâmica, ou seja, com sinal modulado. 

A figura 5.10 ilustra a relação entre potência de entrada por canal e o ganho 

do amplificador. O resultado é praticamente o mesmo obtido no item 3.4.1, onde o 

amplificador foi estudado em condições estáticas com sinal de entrada dos canais 

fornecidos por laser CW. 

 

 
Figura 5.10: Curva dinâmica de saturação e operação em regime linear do amplificador  

 
 

A faixa demarcada pela região pontilhada no gráfico, da figura 5.10, mostra a  

região de variação da sensibilidade dos fotodetectores para os dois casos de 

calibração estudados. Podemos concluir então que o amplificador opera na região 

linear no momento em que a sensibilidade é atingida para todos os canais. 
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5.4 Simulação do sistema CWDM sem amplificação  
 

Iniciamos neste ponto as simulações referentes ao sistema CWDM descrito 

no capítulo 4 [6]. A metodologia de simulação utilizada foi descrita no item 5.1. O 

enlace CWDM está ilustrado na figura 5.11. A simulação neste ponto avalia a 

distância máxima atingida pelo enlace em cada canal, tomando como referência a 

taxa de erros BER 10-9, medindo-se assim a sensibilidade dos fotodetectores, a 

relação sinal ruído óptico e o fator Q.  

 

     
Figura 5.11: Enlace CWDM sem amplificador 

 
 

Os resultados para este caso podem ser comparados com os resultados da 

calibração back-to-back do item 5.2. A tabela 5.3 apresenta os resultados obtidos. 

Analisando as características de atenuação da fibra SSMF do enlace 

apresentadas na figura 4.2, observamos que os canais 6, 7 e 8 estão sujeitos a 

mesma atenuação e são as menores entre os oito canais. O canal 1 possui a maior 

atenuação.  
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Canal BER 
Comprimento de 

onda (nm) 
Sensibilidade 

(dBm) 
OSNR 
(dB) 

Q 
Comprimento do 

enlace (km) 
1 1270 -23.2 2.73 6.24 60.8 
2 1280 -23.3 2.32 6.10 62.8 
3 1290 -23.3 1.04 5.82 64.5 
4 1300 -23.4 2.28 5.81 66.6 
5 1310 -22.7 1.44 6.36 66.6 
6 1320 -23.5 1.44 5.50 71.8 
7 1330 -23.7 1.60 5.56 73.0 
8 

 
 
 

10-9 

 

 

 1340 -23.3 1.89 5.68 71.1 
 

Tabela 5.3: Sensibilidade, relação sinal ruído óptico, fator Q e comprimento do enlace para os 
oito canais do sistema CWDM sem amplificador 

 

Analisando a característica de dispersão apresentada na figura 4.3, 

observamos que o canal 1 possui a maior dispersão negativa e o canal 8, a maior 

dispersão positiva, o canal 6 esta na região de dispersão zero. 

Os resultados apresentados na tabela 5.3, mostram que o canal 1 atingiu o 

menor comprimento de enlace com 60.8 km. Isto já era esperado, pois a atenuação 

deste canal é a maior dentro do espectro da fibra de transmissão (figura 4.20), 

sendo assim, este canal é crítico no sistema e limita o comprimento do enlace. 

 O canal 7 atingiu o maior comprimento, porém as diferenças para os canais 6 

e 8, que possuem a mesma atenuação são muito pequenas. 

A figura 5.12 mostra a comparação entre a sensibilidade dos fotodetectores 

do sistema com fibra, e do sistema de calibração back-to-back. Os valores são bem 

próximos, pois, a influência de efeitos não lineares é pequena e neste caso e 

predomina a limitação por atenuação.  

 O sistema não possui amplificador, portanto não existe o efeito de 

degradação introduzido pela ASE, sendo assim o resultado mostrado pela figura 

5.12, onde as curvas possuem pontos comuns e pontos de intersecção, está 

coerente com o resultado esperado. 
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Figura 5.12: Gráfico comparativo da sensibilidade por canal do sistema calibrado sem 

amplificador e enlace CWDM sem amplificador 
 

A figura 5.13 mostra os oito canais no analisador de espectro óptico ligado no 

fim da fibra.  Tomamos como referência o passo de simulação em que o canal 1 

atinge a taxa de erros de 10-9. Podemos comparar o espectro da figura 5.13 com a 

figura 5.3 do sistema de calibração back-to-back. O ruído é de aproximadamente -64 

dBm neste caso e de -66 dBm para o caso do sistema de calibração.  

Comparando a figura 5.13 com a figura 5.8 do sistema de calibração com 

amplificador, observa-se que o ruído é menor, -65 dBm, pois não temos a ASE, 

contra -43 dBm em média  do sistema com amplificador. 

      dBm 

 
   230 THz 

      Figura 5.13: Analisador de espectro óptico no fim da fibra para BER de 10-9 

 

Ruído do Sistema Canal 8 Canal 8 
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A figura 5.14, mostra os diagramas de olho para o canal 1 na saída do 

fotodetector, nas condições de comprimento de enlace nulo, e na condição na qual a 

taxa de erros atinge 10-9. 

      1e-3                                                   1e-6
  

        
Figura 5.14: Diagrama do olho do canal 1 com comprimento do enlace nulo e com 

comprimento do enlace para taxa de erros de 10-9  
 
 

O diagrama de olho apresenta um fechamento na vertical semelhante aos 

casos anteriores e cabe a mesma análise, ou seja, temos distorção na amplitude do 

sinal e redução na margem de ruído. 

A tabela 5.3 mostra que a relação sinal ruído óptico OSNR do sistema neste 

caso está próxima do sistema de calibração back-to-back. 

A capacidade de um sistema de transmissão óptica é medida em termos do 

produto, taxa de bits-comprimento da fibra [4]. No nosso caso temos oito canais 

porem tomaremos como referência o canal 1 que é o mais crítico e limita o 

comprimento do enlace: 

1528.60105.2
9 =→××= BLBL  Gbit/s-km 

Este resultado será a referência para compararmos com os enlaces com 

amplificação.  
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Calculamos agora o orçamento de potência para verificar as penalidades 

impostas ao sistema, usando como referência o sistema de calibração back-to-back 

e o canal 1 que é mais crítico do sistema e limitou o comprimento do enlace em      

60.8 km. A sensibilidade do sistema de calibração fornecida na tabela 5.1 é               

-23.7 dBm. Combinando as equações 4.5 e 4.6 temos: 

Semconfrectr MLPP ++++= ααα                               (5.1) 

Não vamos considerar a margem neste caso, pois não estamos determinando 

orçamento de potência para cálculo de enlace, onde a margem é importante para 

compensar a degradação dos componentes do sistema ao longo do tempo. As 

perdas em conectores e emendas também serão desprezadas, pois nosso objetivo é 

avaliar os efeitos que podem ter causado as penalidades e que fizeram com que o 

valor na sensibilidade do fotodetector neste caso com fibra, de -23.2 dBm tenha sido 

menor que no caso de calibração back-to-back de -23.7 dBm. 

   A única perda que temos que considerar neste caso ocorre no filtro do 

demultiplexador de 1.94 dB, a potência média transmitida é de 1 mW ou, 0 dBm. A 

atenuação na fibra fα  para o canal 1 está foi determinada na figura 4.2 e vale    

0.35 dB/km assim sendo temos: 

17.6294.135.07.230 =→++−= LL  km 

O valor encontrado é 1.37 km ou 2.25% maior que o comprimento final do 

enlace de 60.8 km. Como os efeitos de ruído do laser já estão considerados nos dois 

sistemas como mostra as figuras 5.3 e 5.13 podemos concluir que a penalidade foi 

determinada pela dispersão. Confirmando nossa análise matemática, substituímos a 

sensibilidade encontrada no sistema de -22.2 dBm na equação 5.1 e encontramos 

75.60=L km resultado aproximadamente igual ao valor simulado. 
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5.5 Sistema CWDM com Pré-amplificador 
 

Inserimos no sistema CWDM o amplificador Raman discreto descrito no 

capitulo 3, como pré-amplificador mostrado na figura 5.15. 

Com esta configuração o amplificador opera no regime linear (figura 5.10) e 

no limite da sensibilidade dos fotodetectores, pois recebe o sinal atenuado na fibra. 

 

 
Figura 5.15: Enlace CWDM com Pré-amplificador 

 

 

Os resultados da simulação para este caso estão mostrados na tabela 5.4. 

Novamente o canal 1 foi o limitante do comprimento do enlace, atingindo 94.5 km. 

Calculando o produto BL, para este caso temos: 

25.2365.94105.2 9 =→××= BLBL  Gbit/s-km 

 O resultado obtido com o amplificador representa um aumento de 64.33% na 

capacidade de transmissão em ralação ao enlace sem amplificação. O canal 1 

possui a maior atenuação entre todos os canais e o menor ganho, mostrado na 

curva de saturação da figura 5.6, portanto atingiu o menor comprimento como 
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mostra os resultados da tabela 5.4, sendo assim o canal que limita o comprimento 

do enlace como no caso sem amplificação. 

   O canal 8 atingiu o maior comprimento com 128.3 km, este comprimento 

está próximo do atingido pelos canais 6 e 7. O canal 6 que possui a mesma 

atenuação que o canal 7 (figura 4.2) mas um ganho maior (figura 5.10) atingiu a 

mesma distância do canal7. 

Canal BER 
Comprimento de 

onda (nm) 
Sensibilidade 

(dBm) OSNR (dB) Q 
Comprimento 
do enlace (km) 

1 1270 -20.3 -0.74 5.87 94.50 
2 1280 -21.2 1.00 5.71 103.3 
3 1290 -21.5 1.05 5.95 108.0 
4 1300 -21.6 0.02 5.14 114.5 
5 1310 -21.7 -0.22 5.74 118.6 
6 1320 -21.2 0.84 5.52 126.0 
7 1330 -21.7 0.81 5.89 126.0 
8 

 
 
 

10-9 

 

 

 1340 -21.9 1.37 5.21 128.3 
 

Tabela 5.4: Sensibilidade, relação sinal ruído óptico, fator Q e comprimento do enlace por 
canal para o sistema CWDM com pré-amplificador 

 
Na condição de pré-amplificador, o sinal óptico é atenuado gradativamente na 

fibra fazendo com que o amplificador na condição final da simulação, opere na 

região linear, mostrado na figura 5.6. 

A figura 5.16 mostra uma comparação quantitativa entre a sensibilidade por 

canal do sistema CWDM com pré-amplificador e a sensibilidade por canal do 

sistema de calibração back-to-back assim como a do sistema de calibração com pré-

amplificador do item 5.3.  

Podemos observar na figura 5.16 uma degradação na sensibilidade em 

relação a curva de calibração da configuração back-to-back  e uma degradação bem 

menor em relação a curva de calibração com pré-amplificador. A degradação ou 

penalidades, na sensibilidade é imposta pela ASE do amplificador, taxa de extinção 

dos lasers, ruído de intensidade RIN, chirp e dispersão. 
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Figura 5.16: Gráfico comparativo da sensibilidade por canal do sistema calibrado sem 
amplificador, com amplificador e enlace CWDM com pré-amplificador 

 
A relação sinal ruído óptico assim como o fator Q estão mais degradados em 

relação às calibrações e ao sistema sem amplificador.  

Faremos o cálculo do orçamento de potência para analisarmos o impacto das 

penalidades verificadas através da sensibilidade dos fotodetectores. Nossa 

referência para cálculo é o canal 1 que limita o comprimento do enlace.  

O sistema de calibração com amplificador será nossa referência para 

avaliarmos o impacto da dispersão, pois, este sistema já contempla o impacto da 

ASE e do ruído do laser. Utilizaremos também o sistema back-to-back para 

avaliarmos o impacto geral referente á inserção do amplificador. Para canal 1 

obtivemos -21.3 dBm  no sistema de calibração com amplificador, -23.7 dBm para o 

sistema back-to-back e -20.3 dBm para o sistema analisado neste caso. Das 

equações 4.5 e 4.6, deduzimos a expressão: 

 

mconfrectr LPP ααα +++=                                         (5.2) 
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      No cálculo, o parâmetro recP  corresponde à sensibilidade do fotodetector 

do sistema de calibração, a margem SM , não é relevante para este cálculo de 

avaliação de penalidades, por isso é desprezada mα corresponde a perda no 

demultiplexador. Queremos então determinar o valor do comprimento do enlace, L , 

para o sistema, utilizando as sensibilidades dos sistemas de calibração com 

amplificador e back-to-back. Nossa expressão final torna-se: 

mfrectr LPP αα ++=                                                          (5.3) 

Esta expressão não leva em conta o amplificador presente no enlace, mas este 

efeito deve ser considerado no orçamento de potência, sendo assim a nova 

expressão, com efeito do amplificador  é: 

mfrectr GLPP αα +−+=                                                      (5.4) 

Na expressão G , representa o ganho do amplificador e mα , a perda no 

demultiplexador. Para realizarmos o cálculo temos que saber o ganho. Observando 

o valor da sensibilidade do fotodetector e comparando com a curva de saturação da 

figura 5.10, verificamos que estamos na faixa de operação linear e o ganho para o 

canal 1 é de 14.5 dB. A potência do sinal  foi especificada no item 4.1 com 2 mW, 

isto resultou em uma potência média do sinal modulado de 1 mW ou 0 dBm. A perda 

fα  para o canal 1 mostrada na figura 4.2 é de 0.35 dB/km, a perda no demuplexador 

fornecida no item 4.1 foi de 1.94 dBm. Podemos então determinar o comprimento 

que o enlace poderia atingir utilizando a sensibilidade do sistema de calibração com 

amplificador. 

mfrectr PGLPP +−+= α 74.9694.15.1435.03.210 =∴+−+−=→ LL  km 
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O valor encontrado para este enlace foi de 94.5 km, portanto uma diferença 

de 2.24 km para a referência ou 2.5% de penalidade imposta pela dispersão. 

Calculando agora o orçamento utilizando o sistema back-to-back como 

referência temos: 

mfrectr PGLPP +−+= α .10394.15.1435.07.230 =∴+−+−=→ LL Km 

Comparando com o valor encontrado temos uma diferença de 8.5 km ou 8.9%, 

sendo uma penalidade de impacto mais significativo. Neste caso temos o efeito 

conjunto da ASE e dispersão. 

A figura 5.17 mostra os oito canais no analisador de espectro óptico ligado 

depois do pré-amplificador.  Tomamos como referência o passo de simulação em 

que o canal 1 atinge a taxa de erros de 10-9. Podemos comparar o espectro de ruído 

da figura 5.17 com a figura 5.8 do sistema de calibração com amplificador. 

Observamos que são iguais, pois ambos possuem a ASE do pré-amplificador como 

ruído predominante. 

 

       dBm 

 
                                                                                                 230 THz 

 
      Figura 5.17: Analisador de espectro óptico inserido depois do pré-amplificador para BER 

de 10-9 
 

 
A figura 5.18 mostra os diagramas de olho para o canal 1 na saída do 

fotodetector, nas condições de comprimento de enlace nulo, e na condição na qual  

a taxa de erros atinge 10-9. 

 

Faixa de ruído do laser e ASE do amplificador 

Canal 8 
Canal 1 
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    1e -3            1e -6  

                         
Figura 5.18: Diagrama do olho do canal 1 com comprimento do enlace nulo e com 

comprimento para taxa de erros de 10-9  
 

O diagrama de olho apresenta um fechamento na vertical semelhante aos 

casos anteriores, ou seja, temos distorção na amplitude do sinal, mas a abertura do 

olho mostra que margem de ruído ainda é grande.  O cruzamento das linhas mostra 

uma baixa influência da dispersão. 

O nível de potência do sinal lido no diagrama de olho é maior que no caso 

sem amplificador levando assim a uma maior abertura do olho. 

O fator Q na média é melhor para o caso do sistema sem amplificador o que 

indica uma melhor relação sinal ruído elétrico (mostraremos posteriormente uma 

comparação gráfica entre sistemas). A relação sinal ruído óptico também é melhor 

para o caso sem amplificador e este resultado era esperado, pois a ASE do 

amplificador degrada o sistema, este parâmetro também será comparado com todas 

as configurações posteriormente. 

 

 

 

 



71 

5.6 Sistema CWDM com Booster 
 

Inserimos agora o amplificador no sistema CWDM, como booster, mostrado 

na figura 5.19. Nesta configuração o amplificador recebe os sinais dos canais de 

transmissão diretamente em sua entrada. Como cada canal possui uma potência 

óptica média de 1 mW, equivalente a o (zero) dBm, concluímos pela curva de 

saturação da figura 5.10 que o amplificador vai operar na saturação. 

 

    
Figura 5.19: Enlace CWDM com booster 

 

 

Os resultados obtidos estão mostrados na tabela 5.5. O canal 1 atingiu o 

menor comprimento entre os canais com 91.5 km. Houve um incremento no 

comprimento do enlace de 30.7 km ou 50.5% em relação ao enlace sem 

amplificação. 

Neste caso, atingimos 3 km a menos no comprimento do enlace no canal 1 

em relação ao caso com pré-amplificador. Este resultado é diferente do previsto, 

devido a banda larga dos filtros dos demultiplexadores do sistema CWDM, que não 
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podem suprimir de forma eficiente a ASE na configuração com pré-amplificador [21]. 

Deveríamos ter como resultado um melhor desempenho do sistema com booster em 

relação ao sistema com pré-amplificador [21]. O fato que determinou este resultado 

foi a potência do sinal de entrada que provocou a operação do amplificador na 

saturação, Com um ganho de 11.6 dB (figura 5.10). No sistema com pré-amplificador 

a operação foi na faixa linear com ganho de 14.5 dB. 

 

Canal BER 
Comprimento de 

onda (nm) 
Sensibilidade 

(dBm) 
OSNR 
(dB) Q 

Comprimento do 
enlace (km) 

1 1270 -22.8 1.69 6.21 91.50 
2 1280 -23.3 3.35 5.77 97.10 
3 1290 -23.4 1.64 6.28 101.0 
4 1300 -23.4 1.46 5.41 106.0 
5 1310 -23.3 1.24 6.17 107.0 
6 1320 -23.1 2.11 5.86 112.1 
7 1330 -23.1 1.82 6.24 109.1 
8 

 
 
 

10-9 

 

 

 1340 -22.8 1.95 5.32 110.0 
   

Tabela 5.5: Sensibilidade, relação sinal ruído óptico, fator Q e comprimento do enlace por 
canal para o sistema CWDM com booster 

 

Calculando a capacidade de informação do sistema através do produto BL 

temos:  

75.2285.91105.2
9 =→××= BLBL  Gbit/s-km 

O resultado obtido com o booster representa um aumento de 50.49% na 

capacidade de transmissão em ralação ao enlace sem amplificação. O canal 6 

atingiu o maior comprimento 112.1 km. 

A figura 5.20 mostra uma comparação quantitativa entre a sensibilidade por 

canal do sistema CWDM com booster, a sensibilidade por canal do sistema de 

calibração back-to-back assim como a do sistema de calibração com pré-

amplificador.  

 Observamos na figura 5.20 uma pequena degradação na sensibilidade em 

relação a curva de calibração da configuração back-to-back  e uma condição melhor 
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em relação a curva de calibração com pré-amplificador, pois nesta configuração de 

calibração a ASE é inserida diretamente nos fotodetectores através do 

demultiplexador. A degradação ou penalidades na sensibilidade é imposta pela ASE, 

taxa de extinção dos lasers, ruído de intensidade RIN, chirp, e dispersão. 

 

 
Figura 5.20: Gráfico comparativo da sensibilidade por canal do sistema calibrado sem 

amplificador, com amplificador e enlace CWDM com booster 
 
 

Utilizando a mesma metodologia do item 5.5. Faremos o cálculo do 

orçamento de potência para analisarmos o impacto das penalidades verificadas 

através da degradação da sensibilidade dos fotodetectores. Nossa referência para 

cálculo é o canal 1 que limita o comprimento do enlace. Para canal 1 obtivemos        

-21.3 dBm  no sistema de calibração com amplificador, -23.7 dBm para o sistema 

back-to-back e -22.8 dBm para o sistema analisado neste caso. Observando a figura 

5.10, obtemos um ganho de 11.6 dB, pois como booster o amplificador está 

saturado.  

Podemos então determinar o comprimento que o enlace poderia atingir 

utilizando a sensibilidade do sistema de calibração com amplificador. Neste caso a 
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sensibilidade do sistema no canal 1 foi melhor que a do sistema de calibração com 

amplificador, portanto temos: 

mfrectr PGLPP +−+= α 45.8894.16.1135.03.210 =∴+−+−=→ LL  km 

Este valor é menor que o encontrado para o sistema que atingiu 91.5 km. No 

caso do sistema de calibração com amplificador temos na verdade uma situação de 

pré-amplificador ligado diretamente ao demultiplexador e foi discutida no item 

anterior. 

Calculando agora o orçamento de potência, tomando como referência o 

sistema de calibração back-to-back temos: 

mfrectr PGLPP +−+= α 31.9594.16.1135.07.230 =∴+−+−=→ LL  km 

Comparando, observamos que houve penalidades, pois o enlace poderia ser  

4.41 km ou 4.81% maior que o valor atingido de 91.5 km. Tivemos então neste caso 

uma penalidade imposta pela ASE e pela dispersão menor que no caso com pré-

amplificador. 

A figura 5.21 mostra os oito canais no analisador de espectro óptico 

conectado depois do pré-amplificador.  Tomamos como referência o passo de 

simulação em que o canal 1 atinge a taxa de erros de 10-9.  

Podemos comparar o espectro de ruído da figura 5.21 com a figura 5.17 do 

sistema com pré-amplificador, o analisador está no fim da fibra este caso e depois 

do pré-amplificador para o caso anterior. Observamos que neste caso, o pico de 

ruído para o canal 1 é de -60 dBm, este ruído é inserido no demultiplex do sistema 

CWDM. No caso do sistema com pré-amplificador, temos um ruído de -45 dBm 

inserido no  demultiplexador neste caso o ruído é maior, pois pré-amplificador 

agregou a ASE no ruído já existente. 
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‘ 

       dBm 

 
230 THz 

 Figura 5.21: Analisador de espectro óptico inserido no fim fibra para BER de 10-9 
 

A figura 5.22 mostra os diagramas de olho para o canal 1 na saída do 

fotodetector, nas condições de comprimento de enlace nulo na figura a esquerda, e 

na condição na qual a taxa de erros atinge 10-9 na figura a direita. 

O diagrama de olho apresenta um fechamento na vertical semelhante aos 

casos anteriores, temos distorção na amplitude do sinal e redução na margem de 

ruído, porém a abertura do olho é satisfatória e não apresenta influencia da 

dispersão. 

 

1e-3               1e-6
  

         
Figura 5.22: Diagrama do olho do canal 1 com comprimento do enlace nulo e com 

comprimento do enlace para taxa de erros de 10-9  
 

 

Faixa de ruído do laser e ASE do amplificador 

Canal 8 ‘Canal 1 
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5.7 Sistema CWDM com Amplificador de Linha 
 

Inserimos agora o amplificador no sistema CWDM, como amplificador de 

linha mostrado na figura 5.23. Realizamos a simulação incrementando igualmente 

os trechos de fibra antes e depois do amplificador. No ultimo passo da simulação, o 

amplificador está no meio do enlace.  

 

 
Figura 5.23: Enlace CWDM com amplificador de linha 

 
 
 

Os resultados obtidos estão mostrados na tabela 5.6. O canal 1 atingiu o 

comprimento de 99.5 km. Houve portanto um incremento no comprimento do enlace 

de  38.7 km ou 63.6% em relação ao enlace sem amplificação. 

Esta configuração teve o melhor desempenho em relação aos casos com 

booster e com pré-amplificador. O melhor desempenho neste caso pode ser 

explicado pelo fato de estar reunido nesta configuração a operação na região linear 

e a redução da degradação da ASE, pois o amplificador esta no meio do enlace 

 



77 

Canal BER 
Comprimento de 

onda (nm) 
Sensibilidade 

(dBm) 
OSNR 
(dB) 

Q 
Comprimento 
do enlace (km) 

1 1270 -22.8 3.08 6.00 99.5 
2 1280 -23.1 2.60 6.71 106.1 
3 1290 -23.1 1.92 6.47 110.5 
4 1300 -22.9 1.31 6.36 116.5 
5 1310 -23.5 1.68 5.84 122.0 
6 1320 -23.4 1.53 5.66 130.0 
7 1330 -23.1 2.05 6.58 127.5 
8 

 
 
 

10-9 

 

 

 1340 -23.0 1.88 5.30 129.5 
 

Tabela 5.6: Sensibilidade, relação sinal ruído óptico, fator Q e comprimento do enlace por 
canal para o sistema CWDM amplificador de linha 

 
 

Calculando a capacidade de informação do sistema através do produto BL 

temos:  

75.2485.99105.2 9 =→××= BLBL  Gbit/s-km 

O resultado obtido com o com amplificador de linha representa um aumento 

de 63.6% na capacidade de transmissão em ralação ao enlace sem amplificação. O 

canal 8 atingiu o maior comprimento 129.5.1 km. 

A figura 5.24 mostra uma comparação quantitativa entre a sensibilidade por 

canal do sistema CWDM com amplificador de linha e a sensibilidade por canal do 

sistema de calibração back-to-back assim como a do sistema de calibração com pré-

amplificador.  

 Podemos verificar que a sensibilidade do sistema com amplificador de linha 

está próxima do sistema de calibração back-to-back, isto mostra que os efeitos de 

dispersão na fibra não tiveram influência significativa no desempenho do sistema. A 

sensibilidade foi melhor quando comparamos com o sistema de calibração com pré-

amplificador, neste caso já discutido anteriormente, sabemos que o pré-amplificador 

insere diretamente ASE no demultiplexador que não filtra com eficiência, gerando 

assim uma maior penalidade no fotodetector. 
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Figura 5.24: Gráfico comparativo da sensibilidade por canal do sistema calibrado sem 

amplificador, com amplificador e enlace CWDM com amplificador de linha 
 
 

Utilizando a mesma metodologia do item 5.5. Faremos o cálculo do 

orçamento de potência para analisarmos o impacto das penalidades verificadas 

através da degradação da sensibilidade dos fotodetectores. Nossa referência para 

cálculo é o canal 1 que limita o comprimento do enlace. Para canal 1 obtivemos        

-21.3 dBm  no sistema de calibração com amplificador, -23.7 dBm para o sistema 

back-to-back e -22.8 dBm para o sistema analisado neste caso. Observando a figura 

5.10 obtemos um ganho de 14.5 dB, pois como amplificador de linha o amplificador 

está operando na região linear. 

Podemos então determinar o comprimento que o enlace poderia atingir 

utilizando a sensibilidade do sistema de calibração com amplificador. Neste caso a 

sensibilidade do sistema no canal 1 foi melhor que a do sistema de calibração com 

amplificador, portanto temos: 

 

mfrectr PGLPP +−+= α 74.9694.15.1435.03.210 =∴+−+−=→ LL  km 
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Este valor é menor que o encontrado para o sistema que atingiu 99.5 km, cabendo 

assim a mesma análise feita no caso de sistema com booster. 

Calculando agora o orçamento de potência, tomando como referência o 

sistema de calibração back-to-back temos: 

mfrectr PGLPP +−+= α 6.10394.15.1435.07.230 =∴+−+−=→ LL  km 

Comparando, observamos que houve penalidades, pois o enlace poderia ser  

4.1 km ou 4.12% maior que o valor atingido, de 99.5 km. Tivemos então neste caso 

uma penalidade imposta pela ASE e pela dispersão menor que no caso com pré-

amplificador e o caso com booster. 

A figura 5.25 mostra os oito canais no analisador de espectro óptico ligado no 

fim da fibra.  Tomamos como referência o passo de simulação em que o canal 1 

atinge a taxa de erros de 10-9. 

 

      dBm 

 
     230 THz   

      Figura 5.25: Analisador de espectro óptico no fim da fibra para BER de 10-9 
 
 

Podemos comparar a potência de ruído da figura 5.25 com a figura 5.21, 

observa-se que neste caso o ruído no canal 1 é de aproximadamente -55 dBm e de   

-60 dBm no sistema com booster  e -45 dBm para o sistema com pré-amplificador, 

sendo uma situação intermediaria entre os dois casos. Com o amplificador operando 

sempre na região linear o desempenho foi superior neste caso. 

Faixa de ruído do laser e ASE do amplificador 

Canal 8 
Canal 1 
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A figura 5.26 mostra os diagramas de olho para o canal 1 na saída do 

fotodetector, nas condições de comprimento de enlace nulo na figura a esquerda, e 

na condição na qual a taxa de erros atinge 10-9 na figura a direita. 

O diagrama de olho apresenta um fechamento na vertical semelhante aos 

casos anteriores, temos distorção na amplitude do sinal e redução na margem de 

ruído, porém a abertura do olho é satisfatória e não apresenta influência da 

dispersão. 

           1e -3         1e -6  

          
 

Figura 5.26: Diagrama do olho do canal 1 com comprimento do enlace nulo e com 
comprimento do enlace para taxa de erros de 10-9  
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5.8 Sistema CWDM com Booster e Pré-Amplificador. 
 

 

Inserimos neste ponto dois amplificadores no enlace CWDM como ilustrado 

pela figura 5.27. Realizamos a simulação incrementando o comprimento da fibra 

passo a passo entre os amplificadores. 

 

    
Figura 5.27: Sistema CWDM com booster e pré-amplificador. 

 

 

Os resultados obtidos estão mostrados na tabela 5.7. O canal 1 atingiu o  

comprimento de  128.1 km. Houve portanto um incremento no comprimento do 

enlace de  67.3 km ou 110.7% em relação ao enlace sem amplificação. 

Esta configuração teve o melhor desempenho em relação aos casos com pré-

amplificador, booster e amplificador de linha. Neste caso temos dois amplificadores 

no enlace. O booster está operando na região de saturação e o pré-amplificador na 

região linear. 
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Canal BER 
Comprimento de 

onda (nm) 
Sensibilidade 

(dBm) 
OSNR 
(dB) 

Q 
Comprimento do 

enlace (km) 
1 1270 -20.4 0.71 5.35 128.1 
2 1280 -20.1 1.20 6.10 135.0 
3 1290 -21.1 0.50 6.10 142.0 
4 1300 -21.8 0.03 6.75 153.0 
5 1310 -21.8 0.50 5.70 157.0 
6 1320 -21.4 1.08 5.92 167.6 
7 1330 -21.4 0.82 5.81 163.5 
8 

 
 
 

10-9 

 

 

 1340 -21.6 0.70 5.40 167.5 
 

Tabela 5.7: Sensibilidade, relação sinal ruído óptico, fator Q e comprimento do enlace por 
canal para o sistema CWDM com booster e pré-amplificador 

 

Calculando a capacidade de informação do sistema através do produto BL 

temos:  

25.3201.128105.2 9 =→××= BLBL  Gbit/s-km 

O resultado obtido com o com dois amplificadores representa um aumento de 

110.7% na capacidade de transmissão em ralação ao enlace sem amplificação. O 

canal 6 atingiu o maior comprimento de 167.6 km. 

A figura 5.28 mostra uma comparação quantitativa entre a sensibilidade por 

canal do sistema CWDM com dois amplificadores e a sensibilidade por canal do 

sistema de calibração back-to-back assim como a do sistema de calibração com pré-

amplificador.  

 Podemos verificar que a sensibilidade do sistema com dois amplificadores 

esta abaixo do sistema de calibração back-to-back, isto mostra que os efeitos de 

dispersão na fibra e ASE inserida pelos dois amplificadores tiveram influência no 

desempenho do sistema, demonstremos esta influência posteriormente nos cálculos 

de balanço de potência. A sensibilidade foi muito próxima quando comparamos com 

o sistema de calibração com pré-amplificador. Temos a inserção de ASE do booster 

em um trecho de 128.1 km de fibra, depois temos o ganho do pré-amplificador e 

também a inserção de ASE. 
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Figura 5.28: Gráfico comparativo da sensibilidade por canal do sistema calibrado sem 
amplificador, com amplificador e enlace CWDM com booster e pré-amplificador 
 

Utilizando a mesma metodologia do item 5.5. Faremos o cálculo do 

orçamento de potência para analisarmos o impacto das penalidades verificadas 

através da degradação da sensibilidade dos fotodetectores. Nossa referência para 

cálculo é o canal 1 que limita o comprimento do enlace. Para canal 1 obtivemos        

-21.3 dBm  no sistema de calibração com amplificador, -23.7 dBm para o sistema 

back-to-back e -21 dBm para o sistema analisado neste caso. Observando a figura 

5.10 obtemos um ganho de 11.6 pra o booster operando na saturação e 14.5 dB 

para o pré-amplificador operando na região linear. 

Podemos então determinar o comprimento que o enlace poderia atingir 

utilizando a sensibilidade do sistema de calibração com pré-amplificador observando 

que a equação 5.4 neste caso ganha um novo fator referente ao ganho:  

 

mfrectr PGGLPP +−−+= 21α                                              (5.4) 

Onde 1G  representa o ganho do booster e 2G  representa o ganho do pré-
amplificador, temos antão: 
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mfrectr PGGLPP +−−+= 21α 88.12994.15.146.1135.03.210 =∴+−−+−=→ LL  km 

O resultado está próximo do encontrado no sistema de 128.1 km. 

Calculando agora o orçamento de potência, tomando como referência o 

sistema de calibração back-to-back temos: 

mfrectr PGGLPP +−−+= 21α 74.13694.15.146.1135.07.230 =∴+−−+−=→ LL  km 

Comparando, observamos que houve penalidades, pois o enlace poderia ser  

8.64 km ou 5.198% maior que o valor atingido de 128.1 km. Tivemos então neste 

caso uma penalidade imposta pela ASE e pela dispersão em relação ao 

comprimento do enlace, maior que nos casos com pré-amplificador, com booster e 

com amplificador de linha. 

A figura 5.29 mostra os oito canais no analisador de espectro óptico ligado no 

fim da fibra.  Tomamos como referência o passo de simulação em que o canal 1 

atinge a taxa de erros de 10-9. 

      dBm    

 
       230 THz   

    
 Figura 5.29: Analisador de espectro óptico depois do pré-amplificador para BER de 10-9 

 

Podemos comparar a potência de ruído da figura 5.29 com a figura 5.17 do 

caso com pré-amplificador, observa-se que neste caso o ruído no canal 1 é de 

aproximadamente -45 dB, aproximadamente igual ao sistema com booster . 

A figura 5.30 mostra os diagramas de olho para o canal 1 na saída do 

fotodetector, nas condições de comprimento de enlace nulo na figura a esquerda, e 

na condição na qual a taxa de erros atinge 10-9 na figura a direita. 

Faixa de ruído do laser e ASE do amplificador 

Canal 8 Canal 1 
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O diagrama de olho apresenta a maior abertura entre todas as configurações, 

portanto a melhor imunidade a ruído. 

         1e -3      1e -6  

          
Figura 5.30: Diagrama do olho do canal 1 com comprimento do enlace nulo e com 

comprimento do enlace para taxa de erros de 10-9 
 

5.9 Comparação entre configurações 
 

Faremos agora comparações entre as configurações estudadas. A figura 5.31 

mostra a evolução da taxa de erros em função do comprimento do enlace para cada 

caso estudado tomando o canal 1 como referência. 

 
Figura 5.31: Taxa de erros BER para o canal 1 das configurações, sem amplificador, pré-

amplificador, bosster, amplificador de linha e booster + amplificador de linha 
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Podemos observar os incrementos gradativos no comprimento do enlace e 

também o ponto em que o sistema com booster e com pré-amplificador se cruzam 

mostrando o momento em que o sistema com pré-amplificador sai da saturação para 

terminar com um enlace maior que a do sistema com booster que opera todo o 

tempo saturado. 

Comparamos os valores da relação sinal ruído óptica (OSNR) e verificamos 

que as configurações com pré-amplificador e a configuração com booster e pré-

amplificador apresentam a maiores degradações. Isto se deve a inserção de ASE no 

sistema no caso de pré-amplificador que está diretamente conectado ao 

demultiplexador do sistema CWDM, ocorrendo o mesmo com o sistema com booster 

e pré-amplificador. Este resultado já era esperado e mostra a influência da ASE nos 

enlaces ópticos. 

 
 

      Figura 5.32: Comparação das OSNR entre sistema de calibração back-to-back e sistemas 
com amplificador 
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A figura 5.33 mostra que não houve um padrão especifico que determine uma 

análise do fator Q entre os sistemas. O sistema apenas com pré-amplificador está 

mais deteriorado na média entre canais em relação as outras configurações e 

também em relação ao sistema de calibração. 

 

 
      Figura 5.33: Comparação do fator Q entre sistema de calibração back-to-back e sistemas 

com amplificador 
 

A figura 5.34 ilustra o comprimento final do enlace por canal para cada 

configuração, observamos o ganho final na capacidade de transmissão comparando 

o sistema sem amplificador e o sistema com dois amplificadores. Verificamos que 

para cada caso isolado, o canal 6 possui um ganho maior que o canal 7, exceto para 

o caso sem amplificador. Isto ocorre porque o ganho do amplificador para o canal 6 

é maior que para o canal 7 devido à banda de ganho do sistema de múltiplo 

bombeio (figura 3.5). 
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      Figura 5.34: Comprimento da fibra por canal para cada caso estudado 

 

A figura 5.35 mostra a sensibilidade por canal de todos os sistemas. Observa-se 

uma situação semelhante a figura 5.32 para OSNR, onde os piores casos em termos 

de degradação e penalidades estão nos sistemas com pré-amplificador e o sistema 

com pré-amplificador e booster simultaneamente. 

 
      Figura 5.35: Comparação da sensibilidade por canal dos casos estudados 
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6. Conclusão  
 

Desenvolvemos neste trabalho um amplificador Raman discreto para 

operação na banda O, com o objetivo de demonstrar que esta tecnologia pode 

contribuir para um melhor aproveitamento do espectro e transmissão das fibras 

ópticas, incluindo as fibras já instaladas. 

O amplificador foi desenvolvido com um ganho projetado de 10 dB e foi 

configurado em um enlace CWDM para operar como pré-amplificador, booster, 

amplificador de linha e na configuração simultânea de pré-amplificador e bosster 

simultaneamente. 

Utilizamos um sistema CWDM ponto a ponto com 8 canais e 10 nm de 

espaçamento, modulados com 2.5 Gbit/s por canal,  para analisar o desempenho do 

amplificador, na banda O, onde a atenuação é maior que nas bandas C e L 

normalmente utilizadas para sistemas WDM. 

Demonstramos que os amplificadores Raman discreto aumentou a 

capacidade de transmissão do sistema CWDM com uma reduzida inserção de 

distorções no sinal. O aumento na capacidade de transmissão pode ser obtido com 

o uso de diferentes configurações. Utilizando-se apenas um amplificador 

demonstramos que o amplificador de linha é o mais eficiente, porém em uma 

situação prática, a instalação deste tipo de configuração seria mais complexa. 

Nossos resultados demonstram que podemos aumentar o comprimento do 

enlace CWDM em aproximadamente 110% com dois amplificadores Raman discreto, 

com um ganho de 10 dB por amplificador.  

Concluímos que para um enlace metropolitano operando na banda O, o fator 

limitante é a atenuação, a dispersão teve um impacto reduzido. 
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