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RESUMO 
 

A maior parte das pesquisas realizadas sobre Amplificadores Raman tem seus estudos 

centrados nas bandas “C” (1530 a 1565 nm) e “L” (1565 a 1625 nm), regiões onde os dados 

de eficiência de ganho Raman e a parametrização dos amplificadores têm seus estudos 

consolidados. Um ponto importante para ser considerado quando se deseja trabalhar numa 

banda diferente, como no caso a banda “O” (1260 a 1360 nm), é que a alteração não é apenas 

no comprimento de onda do laser de bombeio. Deve-se considerar o decréscimo da área 

efetiva e do comprimento de onda que influenciará diretamente no valor da eficiência e 

conseqüentemente no próprio ganho do amplificador Raman. 

Alguns amplificadores Raman utilizam a própria fibra de transmissão e outros têm 

como meio de amplificação fibras especiais como DSF, DCF ou a própria fibra Raman como 

é demonstrado neste trabalho. Sabe-se, no entanto, que a amplificação Raman pode ocorrer 

em qualquer banda do espectro óptico sendo necessário para a sua montagem, apenas alterar o 

comprimento de onda do laser de geração do efeito. 

Este trabalho demonstrou que o Amplificador Raman Discreto utilizando a “fibra 

Raman” da OFS Fitel Denmark é mais eficiente em comprimentos de onda menores e com 

melhor aproveitamento na região compreendida pela banda “O”. Nossos estudos 

demonstraram que apesar do aumento da atenuação nesta região, pode-se obter maior 

Eficiência de Ganho Raman (CR) devido ao decréscimo da Área Efetiva (Aeff) em 

comprimentos de onda curtos. A variação das características da fibra Raman para a banda “O” 

foram analisadas sendo encontrado um pico de Eficiência de Ganho Raman de 3,9 (W.km)-1 

para um laser de bombeio de 1240 nm resultando em torno de 50 % a mais de Ganho no 

amplificador quando comparado com a banda “C”. 

Analisando o amplificador utilizando múltiplos lasers de bombeio, verificou-se que para 

uma aplicação em sistema CWDM seriam necessários 4 lasers para amplificação numa faixa 

de 70 nm e 6 lasers para cobrir toda a banda “O” sendo que a magnitude de amplificação 

depende diretamente da potência destes lasers devendo-se observar a potência total dos canais 

na entrada para evitar a saturação do dispositivo. 

Foi analisada a figura de ruído do amplificador Raman sendo encontrados valores mais 

altos em comprimentos de onda curtos e de maior magnitude quando há lasers de bombeio 

entre os comprimentos de onda de sinal. 

 
Palavras-chave: Amplificador Óptico, Amplificador Raman Discreto, banda “O”, CWDM. 



 

ABSTRACT 
 

Most of researches about Raman amplifier had been made in C and L bands (1530-1625 

nm), which is possible to found more data of Raman efficiency gain and the requirements for 

design is consolidated. The first issue that should be considered when the amplifier is to use in 

another band, like our project (O-band) is to consider the decrease of effective area and 

wavelength in the calculation of Raman efficiency, not only the pump wavelength. 

We have two configuration types: for the first one, the gain is obtained in the 

transmission fiber and for the second that is demonstrated in this work, we need special fibers 

as DSF, DCF and Raman fiber to amplifier the signals. Note that the amplification can be 

obtained in any band of optical spectrum, which depends on the pump wavelength that is used 

for made it. 

Our studies demonstrated that the discrete Raman amplifier that was made of Raman 

fiber of OFS Fitel Denmark was more efficient in short wavelengths and has more 

improvement when it was working in O-band. In spite of the higher attenuation, we can have 

higher Raman gain efficiency (CR) because the effective area (Aeff) decreased in short 

wavelengths. The characteristics of Raman fiber were studied when we found the Raman gain 

efficiency peak of 3.9 (W.km)-1 for a pump laser of 1240 nm wavelength. For this case, the 

gain of O-band amplifier was about 50 % higher when we compared with the C-band. 

For a CWDM system, we need to design a multi-pump amplifier. It is necessary four 

pump lasers to amplifier a bandwidth of 70 nm and six pump lasers to cover all O-band. The 

gain value depends on the pump power and if we want a good result, we should verify the 

total power of channels in the input of amplifier to avoid the device saturation. 

In addition, the noise figure of Raman amplifier was studied and then we found results 

that demonstrated higher noise values in short wavelengths specially, when we need to locate 

some pump lasers between signal wavelengths. 

 
Keywords: Optical Amplifier, Lumped Raman Amplifier, O-band, CWDM. 
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1 Introdução 

R.H.Stolen e E.P.Ippen pela Bell Telephone Laboratories, após estudos da oscilação 

Raman em guias de onda óptica constataram e publicaram em 1973 o artigo “Raman gain in 

glass optical waveguides” [1] que iniciou e possibilitou os estudos da amplificação óptica pelo 

efeito de espalhamento estimulado Raman em fibras ópticas. 

A amplificação Raman é baseada no efeito de espalhamento estimulado Raman (SRS - 

Stimulated Raman Scattering) tratando-se de um efeito não-linear em transmissão por fibras 

ópticas. Obtém-se um sinal amplificado quando um ou mais lasers de bombeio (também 

chamados de bombeamento) são acoplados na fibra devendo-se calcular previamente o 

comprimento de onda e a potência a ser inserida para se obter o ganho desejado. O 

amplificador Raman utiliza as propriedades intrínsecas das fibras de sílica para obter o sinal 

amplificado. Isso significa que as próprias fibras ópticas utilizadas para a transmissão podem 

ser usadas como um meio de amplificação de forma que a atenuação do sinal transmitido na 

fibra pode ser corrigida por ela mesma. Este tipo de amplificador é chamado de Amplificador 

Distribuído Raman (DRA – Distributed Raman Amplifier). 

Este projeto, no entanto, trata de outro tipo de amplificador: o Amplificador Raman 

Discreto (LRA – Lumped Raman Amplifier) em que o efeito de amplificação ocorrerá num 

comprimento limitado de fibra óptica com características específicas que propiciam o melhor 

efeito de espalhamento estimulado Raman. 

Até o fim da década de 90, os amplificadores ópticos mais largamente estudados eram 

do tipo EDFA (Er3+, Erbium Doped Fiber Amplifiers) [2, 3] pois podiam propiciar um ganho 

relativamente alto e com boa eficiência de bombeamento ou seja, eram utilizadas apenas 

algumas dezenas de miliwatts de potência no laser para prover o ganho necessário. Esse tipo 

de amplificador possibilita um ganho nas bandas “C” e “L” sendo possível obter ganho na 

banda “S” utilizando configuração com múltiplos estágios e filtros para eliminar a ASE 
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(Amplified Spontaneous Emission) gerada em cada estágio de amplificação [4] ou utilizando 

configuração de dupla passagem [5]. 

Existem outros tipos de amplificadores ópticos que podem ser utilizados em outras 

regiões como o de fibra dopada com Túlio (Tm3+, TDFA – Thulium Doped Fiber Amplifier) 

[6 – 8] que é utilizado na banda “S” além do tipo com fibra dopada com Praseodímio (Pr3+, 

PDFA – Prazeodimium Doped Fiber Amplifier) que trabalha na banda “O”. Temos também o 

amplificador à fibra Raman (RFA – Raman Fiber Amplifier), a semicondutor (SOA – 

Semiconductor Optical Amplifier) [9] e os amplificadores paramétricos (FOPA – Fiber 

Optical Parametric Amplifier) [10, 11] que podem ser utilizados em todas as bandas sendo 

que este último tipo tem sido estudado mais recentemente. Associações entre os vários tipos, 

chamados de híbridos [12], tem a função de estender as larguras de banda e possibilitar 

ganhos mais altos que os tipos mencionados acima, tratando-se de um outro grupo de 

possíveis amplificadores ópticos para as diversas regiões do espectro. 

 

 

Figura 1.1 – Distribuição das bandas, largura da banda de amplificação de amplificadores ópticos e 
espectro de atenuação da fibra de transmissão [13] 
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Na figura 1.1 [13] podemos verificar a distribuição das bandas no espectro óptico, além 

do perfil de atenuação da fibra óptica padrão utilizada na transmissão. O traçado pontilhado se 

refere ao perfil de atenuação de uma fibra com o pico d´água suprimido chamada de LWPF 

(Low Water Peak Fibers). 

A possibilidade de se ter um ganho distribuído em qualquer banda do espectro 

eletromagnético tem sido uma das vantagens do amplificador baseado no efeito Raman que 

motivam pesquisadores a explorá-lo desde a década de 90. Outra característica é que o 

amplificador Raman não precisa ser dopado, dependendo somente das características 

intrínsecas do material. 

O desenvolvimento de lasers de bombeio de alta potência com comprimentos de onda 

na região de 1480 nm (bombeio utilizado no EDFA) também foi muito importante no 

desenvolvimento de amplificadores Raman. Surgiram os lasers conhecidos comercialmente 

como 14XX nm que cobriam faixas de 1420 a 1510 nm e forneciam potência de até 300 mW. 

O aumento da necessidade de maior capacidade de transmissão, bem como o objetivo de 

aproveitar todo o espectro eletromagnético têm sido as preocupações que fizeram o interesse 

pelos amplificadores Raman aumentar no final da década de 90 e prosseguir intensamente até 

a década atual. Há previsões de que nas próximas duas décadas [14], os fornecedores dos 

sistemas de telecomunicações se verão frente a um irresistível e sufocante crescimento na 

demanda do tráfego. A fotônica é a única tecnologia capaz de comportar esta largura de banda 

global, regional e local. Este crescimento fenomenal de capacidade em serviços de backbone 

recente com e sem fio tem fornecido uma percepção de largura de banda que parece infinita, a 

versão óptica da lei de Moore. No entanto, esta percepção é uma ilusão quando a demanda do 

tráfego é extrapolada para 2025 [14]. Deve-se estar preparado para um grande choque na 

demanda do tráfego somente dentro de alguns anos. A pesquisa básica deve ser urgentemente 

restaurada hoje no intuito de atender as necessidades do futuro. 
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Alguns dos primeiros trabalhos sobre o Amplificador Raman Discreto foram feitos na 

região de 1310 nm, porém, não haviam fibras ópticas destinadas a amplificação Raman como 

atualmente. A amplificação era estudada em fibras ópticas que tinham outra aplicação como a 

fibra de dispersão deslocada (DSF - Dispersion Shifted Fiber) e a fibra com dispersão 

diferente de zero em comprimento de onda pré-determinado (NZDSF - Nonzero Dispersion 

Shifted Fiber). Nos trabalhos publicados por um grupo britânico, eles utilizaram um esquema 

no qual o bombeio era feito por lasers Raman em cascata operando em 1240 nm que eram 

bombeados com lasers a fibra dopada com Itérbio. Outro tipo de bombeio era o laser Nd:YAG 

com comprimento de onda de 1064 nm que em cascata gerava Stokes de 3a ordem em 

comprimento de onda de 1240 nm [15 - 20]. Uma outra configuração feita por uma equipe da 

Bell Laboratories era em anel [21, 22] utilizando um laser a fibra de 1060 nm sendo injetado 

no amplificador para bombear dois lasers Raman em cascata. Um exemplo de uso deste 

amplificador Raman discreto foi demonstrado num sistema WDM operando na janela de 1310 

nm como pré e pós-amplificador [23]. Os oito canais numa faixa de 1305,8 a 1311,6 foram 

transmitidos numa taxa de 10 Gb/s por canal numa distância de transmissão de 141 km.  

Este foi o primeiro experimento de transmissão WDM na janela de 1310 nm utilizando 

amplificadores Raman. 

A banda “O” é uma região com baixa dispersão na maioria das fibras ópticas instaladas, 

o que seria um ponto positivo, porém, tem o inconveniente de possuir uma perda mais alta, da 

ordem de 0,35 dB se comparado a 0,2 dB na região de 1550 nm. Ou seja, é uma região que 

necessitaria de maior amplificação. 

Estudos demonstraram que a fibra do tipo HNLF (High Non-Linear Fiber) tem 

apresentado alta eficiência de ganho Raman nas bandas “C” e “L” [24 - 26], porém, este tipo 

não poderia ser utilizado para implementar o amplificador Raman na região próxima ao 

comprimento de onda de 1310 nm devido ao seu comprimento de onda de corte ser de 1400 
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nm. Verificou-se assim que o melhor tipo para a implementação deste projeto na banda “O” 

seria a fibra para compensação da dispersão conhecida como DCF (Dispersion Compensating 

Fiber) conforme pode ser visto na figura 1.2 [27]. 

 

 
Figura 1.2 – Eficiência de Ganho Raman para as fibras SMF, DSF e DCF [27] 

 
Recentemente, a fabricante de fibras ópticas OFS Fitel Denmark desenvolveu uma fibra 

denominada Raman Fiber que possuía características de Eficiência de Ganho Raman CR 

similares à fibra DCF sendo verificado que possuía um comprimento de onda de corte de 

aproximadamente 1100 nm. 

Existe uma tendência da eficiência de ganho Raman ser maior na região de 1310 nm do 

que em 1550 nm como veremos mais adiante. Como a eficiência é inversamente proporcional 

à área efetiva da fibra óptica e, esse parâmetro (Aeff) apresenta um valor menor em 

comprimentos de onda mais baixos o resultado é que podemos obter uma eficiência maior. 

Outro ponto importante é que o coeficiente de Ganho Raman gR também depende do 

comprimento de onda o que influência na eficiência Raman. Pretende-se verificar se essa 

eficiência é capaz de compensar a atenuação existente na região compreendida pela banda 

“O”. 
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2 Degradação do sinal: efeitos lineares e não-lineares 

2.1 Efeitos lineares 

2.1.1 Atenuação 

2.1.1.1 Conceitos iniciais 

A atenuação do sinal de luz quando em propagação ao longo de uma fibra óptica é uma 

importante consideração no projeto do sistema óptico, pois ela é uma característica 

fundamental na determinação da distância máxima de transmissão entre um transmissor e um 

receptor e também no posicionamento de um amplificador na linha, ou seja, o melhor local 

para a inserção do dispositivo ao longo do enlace óptico. Foi devido a problemas com a 

atenuação que se procurou desenvolver lasers que operassem em comprimentos de onda onde 

esse fator fosse menor, surgindo dessa forma, a transmissão nas regiões de 1310 e 1550 nm. 

A potência da luz viajando ao longo da fibra decresce exponencialmente com a 

distância. Se P(0) é a potência óptica no início da fibra, considerando L = 0, teremos na saída 

uma potência P(L) após uma distância L sendo verificada a seguinte relação: 

( ) ( ) LpePLP
.0 α−

=      (2.1) 

onde: 

( )
( )
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αp é o coeficiente de atenuação dado em km-1.  

Para simplificar o cálculo da atenuação na fibra, normalmente o coeficiente de 

atenuação é fornecido em dB/km. Neste caso, a seguinte relação deve ser considerada: 
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=     (2.3) 

Lembrando que α é dado em dB/km e αp em km-1. 
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O coeficiente α é chamado de perda ou atenuação da fibra óptica e é um parâmetro que 

varia em função do comprimento de onda conforme pode ser visto na figura 1.1 do capítulo 

anterior, sendo ocasionada pelos seguintes fatores: absorção, mecanismos de espalhamento e 

curvaturas. 

a) Absorção: 

O fator de absorção dominante é a presença de impurezas no material da fibra. Esta 

absorção é devido à transição de íons nos metais como ferro, cromo, cobalto e cobre, além de 

íons OH (água). Uma concentração de impurezas em valores tão baixos quanto algumas 

partes por milhão (ppm) ou algumas partes por bilhão (ppb) pode produzir atenuações 

consideráveis nos comprimentos de onda de interesse. 

b) Mecanismos de espalhamento: 

O espalhamento está associado com a matéria-prima e com as imperfeições estruturais 

do guia de onda óptico. O espalhamento linear refere-se à transferência de uma parcela da luz 

de um modo de propagação para outros modos, quando a quantidade de energia transferida for 

diretamente proporcional à potência da luz guiada. Os novos modos podem ser do tipo de 

irradiação ou modos muito fracamente guiados pelo núcleo, de forma a permitir que a luz 

escape para a casca. 

Quando a luz incide nesses trechos, as irregularidades comportam-se como fontes 

secundárias de irradiação, espalhando a energia em todas as direções. Do ponto de vista da 

óptica geométrica, pode-se entender que alguns desses raios incidirão na fronteira entre o 

núcleo e a casca com um ângulo menor do que o ângulo crítico (dando origem aos modos de 

irradiação) ou muito próximo a ele (excitando os modos superiores fracamente guiados). 

Os espalhamentos lineares são: 

- Espalhamento Rayleigh: é o mais importante e resulta de pequenas imperfeições 

aleatórias com dimensões físicas e a separação dessas irregularidades são bem pequenas 
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comparadas com o comprimento de onda (aproximadamente 10% ou menor). Ocorre 

devido às variações na composição do vidro causando flutuações no índice de refração. 

Este espalhamento causa perdas proporcionais ao inverso da quarta potência do 

comprimento de onda, λ. Por esta razão, o espalhamento Rayleigh é bem reduzido 

quando o sistema está operando em comprimentos de onda maiores. A equação 2.4 

expressa os parâmetros envolvidos neste efeito [28]. 

( ) TfBscat Tkn β
λ

π
α

22
4

3

1
3

8
−=     (2.4) 

A variável n se refere ao índice de refração, kB é a constante de Boltzmann, βT é a 

compressibilidade isotérmica do material e Tf é a temperatura fictícia que se refere a 

temperatura em que flutuações de densidade são congeladas no vidro conforme ela solidifica. 

- Espalhamento Mie: pode ser observado quando as irregularidades da fibra têm 

dimensões comparáveis ao comprimento de onda da luz guiada. Ou seja, quando as 

imperfeições forem maiores do que 1/10 do comprimento de onda do feixe óptico 

transmitido. Essas imperfeições são originadas por bolhas, minúsculos defeitos na 

interface do núcleo com a casca, variações no diâmetro da fibra, sinuosidades no eixo, 

variações na relação entre o índice de refração do núcleo e o da casca ao longo da fibra 

óptica. 

c) Curvaturas: 

As curvaturas são classificadas em: 

- Micro-curvaturas: tratam-se de curvaturas microscópicas no eixo da fibra que 

aparecem no núcleo e na casca e são causadas pelas não-uniformidades na manufatura 

da fibra (a) ou por pressão lateral não-uniforme quando as fibras são incorporadas nos 

cabos (b) conforme ilustrado na figura 2.1 [28]. Este último também é chamado de 

perda de cabeamento ou empacotamento.  
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(a) 

 

(b) 

Figura 2.1 - Flutuações de pequena escala no raio de curvatura do eixo da fibra [28] 

 
- Macro-curvaturas: como podemos ver na figura 2.2 [28], são curvaturas grandes 

quando comparadas com o diâmetro da fibra que surge na instalação do guia de onda. 

Para curvaturas leves a perda adicionada é extremamente pequena, porém, se o raio de 

curvatura R diminui, a perda aumenta exponencialmente até um raio de curvatura crítico 

em que a perda se torna considerável. 

Até certo valor de xc a partir do centro da fibra, a parte do campo que viaja na casca se 

moverá de modo a tentar se manter junto com a parcela do núcleo. Além deste limite, 

não é possível a energia óptica externa acompanhar a luz que está sendo transmitida. 
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Figura 2.2 - Esboço do modo fundamental num guia de onda curvado [28] 

 

2.1.2 Dispersão 

2.1.2.1 Conceitos iniciais 

a) Atraso e distorção intermodal: um sinal óptico é distorcido quando viaja ao longo da 

fibra. Uma análise simples é que a palavra dispersão se refere a esta distorção que está 

associada ao fato de que o sinal tem vários modos de propagação (multimodo) e eles viajam 

em velocidades diferentes. Ocorre desta forma um alargamento temporal do sinal em relação 

ao emitido no início da fibra. Estes efeitos de distorção podem ser explicados examinando o 

comportamento das velocidades de grupo dos vários modos guiados, onde velocidade de 

grupo é a velocidade de propagação da energia de um modo específico que viaja ao longo da 

fibra. Neste caso, há um alargamento do pulso que ocorre porque cada modo tem um valor 

diferente de velocidade de grupo numa determinada freqüência. 

b) Dispersão intramodal: é o alargamento do pulso que ocorre quando se tem um único 

modo (monomodo) propagando na fibra óptica. Este fenômeno é também conhecido como 

dispersão da velocidade de grupo (GVD – Group Velocity Dispersion), quando a dispersão é 

um resultado de a velocidade de grupo ser uma função do comprimento de onda. Como a 

dispersão intramodal depende do comprimento de onda, este efeito na distorção do sinal 
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aumenta com a largura do espectro da fonte óptica. Esta largura espectral é a banda de 

comprimentos de onda que é gerado quando a fonte emite a luz. As duas principais causas da 

dispersão intramodal são: 

- Dispersão do material: ocorre devido à variação do índice de refração do material do 

núcleo em função do comprimento de onda. Existe uma faixa de valores de λ para os quais o 

índice de refração varia suavemente (em torno de 1,27 µm nos núcleos de sílica pura). A 

conseqüência é que os comprimentos de onda em torno deste valor propagam-se todos com a 

mesma velocidade e a dispersão intramodal tende para um resultado praticamente nulo. A 

descoberta desta propriedade de baixa dispersão em torno de 1,3 µm motivou a busca de 

fontes de luz de alta coerência nesta faixa que possibilitou elevar a quantidade de bits 

transmitidos por unidade de tempo, até surgir outros problemas, como veremos mais adiante. 

- Dispersão do guia de onda: ocorre pois a constante de propagação β é uma função de a / λ, 

onde a é o raio do núcleo e λ, o comprimento de onda. Além disso, ocorrem variações na 

distribuição da luz no núcleo e na casca da fibra. Este efeito normalmente é ignorado quando 

se tem um sinal multimodo na fibra. 

2.1.2.2 Dispersão total: monomodo 

A dispersão (D) dada em ps.nm-1.km-1 normalmente é medida e não calculada e trata-se 

de uma característica da fibra óptica. Um pulso com largura espectral ∆λ em nm irá alargar de 

D.∆λ.L ps após ter viajado uma distância L dada em km. 

Temos na figura 2.3 a combinação da dispersão do material e do guia de onda: 
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Figura 2.3 - Dispersão total em fibras monomodo 

 

2.1.2.3 Conseqüências da dispersão 

Após percorrer um trecho de fibra óptica, um sinal chegará com amplitude reduzida e 

com um alargamento do pulso como pode ser visto na figura 2.4. O sinal óptico modulado 

com uma seqüência de pulsos pode apresentar uma quantidade de erros muito grande na saída 

do enlace devido à superposição dos pulsos vizinhos que sofreram deformações durante a 

propagação. Uma forma de resolver este problema seria aumentar o espaçamento entre os 

pulsos no domínio do tempo, implicando numa diminuição da quantidade de bits por segundo 

e conseqüentemente na redução da taxa de transmissão do sistema, o que não é o desejado. 

Pode-se notar desta forma, que a dispersão torna-se um inconveniente que limita a capacidade 

de transmissão.  

 
Figura 2.4 – Representação da largura de um pulso normalizado em função do tempo obtido na saída de 

um enlace óptico sendo comparado com a sua entrada 
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2.1.2.4 Solução para o problema da dispersão 

Inicialmente, demonstrou-se que existe um raio ótimo para o núcleo com o qual se 

obtém a menor dispersão de guia de onda. Valores acima deste ótimo apresentam maior 

dispersão de material do que dispersão de guia de onda. As fibras com raios de núcleo 

menores do que o valor crítico apresentam um rápido crescimento na dispersão de guia de 

onda. Esta propriedade tem sido bastante explorada com a finalidade de controlar o 

comprimento de onda para dispersão nula. 

Procurando resolver o problema além de tentar possibilitar o aumento da taxa de 

transmissão, foram desenvolvidas algumas fibras ópticas específicas para controle da 

dispersão. Seguem abaixo alguns tipos: 

a) Fibra com dispersão deslocada (DSF – Dispersion Shift Fiber) 

Um dos fatores investigados para o controle da curva de dispersão foi a dopagem da 

sílica com o dióxido de germânio (GeO2). Ao modificar esta concentração de impurezas o 

ponto de dispersão nula era deslocado. Ao mesmo tempo, pesquisavam-se as influências da 

diferença de índices entre casca e núcleo. Conclui-se que a dispersão de material decresce 

com o aumento da diferença entre os dois valores. O comprimento de onda para dispersão 

nula desloca-se para valores maiores. 

b) Fibra com dispersão plana (DFF – Dispersion Flattened Fiber) 

Outra técnica desenvolvida com o objetivo de controlar o ponto de dispersão nula foi o 

desenvolvimento de fibras com índices em “W”. A inclusão de um terceiro tipo de vidro entre 

o núcleo e a casca formando uma terceira camada aumentou o número de parâmetros que 

puderam ser alterados, como, por exemplo, os índices de refração entre o núcleo e a casca 

com a camada intermediária. Isso permitiu o desenvolvimento de uma fibra que apresentava 

uma dispersão muito pequena em uma faixa de comprimentos de onda que poderia ser 

ajustada podendo se obter uma dispersão quase aplainada. 
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Figura 2.5 – Dispersão das fibras DSF e DFF em função do comprimento de onda 

 

c) Fibra para compensação da dispersão (DCF – Dispersion Compensating Fiber) 

As fibras DCF foram desenvolvidas para fornecer dispersão cromática negativa próxima 

ao comprimento de onda de 1550 nm. Comercialmente, podem ser encontradas fibras ópticas 

com dispersão da ordem de –340 a –1360 ps/nm (por kilômetro). Se tivermos por exemplo, 

um enlace óptico de 80 km de comprimento utilizando fibra padrão, ou seja, com 

aproximadamente 17 ps/nm-km, o valor da dispersão acumulada será de 17 x 80 = 1360 

ps/nm. Assim, 1 km de uma fibra DCF com –1360 ps/nm-km poderá ser acrescentada ao 

enlace para compensar esta dispersão cromática acumulada, sendo possível obter um valor 

próximo de zero de dispersão cromática. 

 
Figura 2.6 – Princípio básico de compensação da dispersão acumulada 
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Dispersão acumulada em relação ao comprimento de fibra óptica: 

DCFDCFSMFSMF DLDL −=     (2.5) 

Normalmente, essas fibras são vendidas em módulos de compensação de dispersão com 

valores de compensação acumulada pré-definidas pelo fabricante. São vendidas desta forma 

devido a grande dificuldade em realizar a fusão deste tipo de fibra devido a sua pequena área 

efetiva. 

Uma desvantagem neste processo de compensação é a perda adicionada ao sistema 

(insertion loss). Uma fibra com –1360 ps/nm de dispersão pode chegar a ter uma perda de 9 

dB. Conforme veremos mais adiante, estudos demonstraram que fibras com áreas efetivas 

pequenas poderiam prover uma amplificação Raman significativa quando induzidas com um 

laser de média potência (da ordem de centenas de mW). Desta forma, foi acoplado um 

circuito de alimentação óptica à fibra DCF para prover ganho Raman no intuito de eliminar a 

perda por inserção do módulo de compensação da dispersão conforme pode ser visto na figura 

2.7 [29]. Este módulo no entanto, permite atender somente a região próxima a 1550 nm (até o 

momento). 

 
Figura 2.7 - Vista frontal do módulo de compensação de dispersão com amplificação Raman na banda 

“C” [29] 
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2.1.2.5 Dispersão dos modos de polarização (PMD) 

Os efeitos da birrefringência da fibra nos estados de polarização do sinal óptico causam 

um alargamento do pulso conforme pode ser visto na figura 2.8. Este efeito é particularmente 

crítico em enlaces longos operando a altas taxas (por exemplo, 10 Gb/s em dezenas de 

quilômetros) considerando que ele tenha sido projetado para operar próximo do comprimento 

de onda de dispersão zero na fibra. A birrefringência é causada por fatores internos como as 

irregularidades geométricas do núcleo da fibra ou stress interno e, externos como a curvatura, 

torção ou compressão da fibra. 

Na prática, as fibras não são perfeitamente circulares e simétricas, e os dois modos 

polarizados ortogonalmente têm constantes de propagação ligeiramente diferentes, sendo 

assim, toda e qualquer fibra terá sempre uma pequena birrefringência.  

 
Figura 2.8 - Ilustração do alargamento do pulso devido a PMD 

 
Considera-se nesta analogia que a energia do pulso é dividido em dois modos acoplados 

e polarizados ortogonalmente. Devido à birrefringência, um desses componentes viaja mais 

lento do que o outro. A dificuldade de se compensar perfeitamente o efeito da PMD se deve 

ao fato de que ele se origina de variações aleatórias de birrefringência ao longo da fibra. 

2.2 Efeitos não-lineares 

Os efeitos não-lineares podem ser divididos em duas categorias. A primeira abrange os 

processos não-lineares de espalhamentos inelásticos: espalhamento estimulado Raman (SRS – 

Stimulated Raman Scattering) e espalhamento estimulado Brillouin (SBS – Stimulated 
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Brillouin Scattering). A segunda categoria de efeitos não-lineares provém de uma 

dependência com as variações de intensidade da luz e índice de refração na fibra de sílica. 

Neste caso, são gerados os efeitos de modulação conhecidos como SPM (Self-Phase 

Modulation), XPM (Cross-Phase Modulation) e também a mistura de quatro ondas (FWM – 

Four Wave Mixing). 

Os processos SBS, SRS e FWM ocorrem em sistemas com múltiplos canais ópticos 

(WDM - Wavelength Division Multiplexing) e dependem diretamente da intensidade do sinal 

óptico podendo resultar em atenuação ou ganho de sinal num dado comprimento de onda. Isso 

ocorre pois parte da potência de um comprimento de onda é transferida para outros provendo 

ganho em alguns canais e deteriorando outros produzindo com isso, a interferência entre os 

comprimentos de onda (crosstalk) que estão sendo transmitidos. Já os efeitos SPM e XPM 

afetam somente a fase dos sinais causando a deterioração dos pulsos digitais (chirping). 

Esses efeitos causam distorções e penalidade de potência (power penalty) nos sinais 

fazendo com que haja um aumento na taxa de erro (BER – Bit Error Rate) podendo chegar a 

valores acima do recomendado pela ITU-T. 

2.2.1 Comprimento efetivo (Leff) e Área efetiva (Aeff) 

Os efeitos não-lineares dependem do comprimento de transmissão, da secção 

transversal da fibra e do nível de potência óptica na fibra. O impacto da não-linearidade na 

fidelidade do sinal aumenta diretamente com a distância. Por outro lado, com o aumento da 

distância, a potência do sinal decai ao longo da fibra devido a atenuação contrabalanceando o 

efeito. Na prática, assume-se que a potência é constante num dado comprimento de fibra que é 

menor ou igual ao comprimento de fibra real. Este trecho é chamado de comprimento efetivo 

da fibra óptica (Leff) que leva em conta a absorção ao longo da fibra, ou seja, a potência decai 

exponencialmente com o comprimento. 
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( )
α

αL
Leff

−−
=

exp1
     (2.6) 

onde L é o comprimento da fibra óptica (dado em km) e α  é o Coeficiente de Atenuação (em 

km-1). Se tivermos por exemplo, uma atenuação de 0,22 dB/km (o equivalente a 0,0507 km-1) 

em 1550 nm, teremos um comprimento efetivo de aproximadamente 20 km quando 
α

1>>L . 

Além do comprimento da fibra de transmissão, o efeito da não-linearidade aumenta 

também com a intensidade na fibra. Para uma dada potência P, a intensidade I é inversamente 

proporcional à área do núcleo, ou seja, quanto menor a área, mais intenso é o efeito não-

linear.  

effA

P
I =      (2.7) 

Como a potência não é uniformemente distribuída na secção transversal da fibra, é 

convencional usar uma área efetiva (Aeff) para relacionar uma área real e a distribuição da 

secção transversal do modo fundamental ),( yxF . 

dxdyyxF

dxdyyxF
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Se considerarmos que está sendo transmitido apenas o modo fundamental (monomodo), 

podemos fazer uma aproximação do perfil do modo para uma função gaussiana, ou seja, 

[ ]222 /)(exp),( wyxyxF +−=    (2.9) 

onde w é o raio do modo de campo. 

Resolvendo a equação 2.8 acima, obtemos simplesmente que: 

2.wAeff π≅                (2.10) 

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

de 15 a 100 µm2 dependendo da fabricação da fibra óptica. Esse valor pode alterar também 
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dependendo do comprimento de onda do laser como veremos mais adiante. Para um 

comprimento de onda de 1550 nm, uma fibra padrão (SMF – Single Mode Fiber) tem em 

torno de 85 µm2 de área efetiva. Temos também outros tipos como a DSF e a DCF com área 

efetiva de 50 e 15 µm2 respectivamente. 

2.2.2 Espalhamento Brillouin estimulado (SBS – Stimulated Brillouin Scattering) 

São movimentos coletivos de vibração térmica causada por vibrações (fônons acústicos) 

na rede cristalina. Os fótons percebem essas vibrações e interagem com o meio gerando uma 

oscilação acústico-óptica. É produzido desta forma um espalhamento deslocado em 

freqüência da ordem de MHz no sentido contrário ao da transmissão da luz (backward). O 

coeficiente de ganho SBS gB é aproximadamente 4 x 10-11 m/W independente do 

comprimento de onda. 

2.2.3 Espalhamento Raman estimulado (SRS – Stimulated Raman Scattering) 

Idêntico ao SBS, o SRS acontece quando a luz incide em um material e parte da energia 

da luz se transforma em energia mecânica de vibração das moléculas do material, há uma 

transformação de energia eletromagnética em energia mecânica. 

Alguns fótons são então re-irradiados (ou espalhados) mas com um comprimento de 

onda maior que os incidentes e com menor energia, já que as moléculas utilizaram parte de 

sua energia para vibrarem. Em outras palavras, é como se parte da luz mudasse de “cor”. O 

ponto ruim deste efeito é que os lasers perdem energia para a rede cristalina podendo gerar 

interferência em outros comprimentos de onda. O ponto positivo é que o efeito pode ser muito 

bem aproveitado para gerar amplificação conforme deseja ser demonstrado neste projeto. 

A diferença em relação ao processo de espalhamento Brillouin é que o espalhamento 

SRS deslocado em freqüência é da ordem de THz gerando um efeito com maior largura de 

banda. O pico do coeficiente de ganho Raman gR é de aproximadamente 6 x 10-14 m/W em 

1550 nm para a sílica (SiO2) [30]. É importante notar que cada elemento químico na natureza 
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terá o seu espectro de espalhamento Raman podendo ser comparado a uma “impressão 

digital” do material conforme pode ser visto na figura 2.9 [31]. 

O deslocamento em freqüência pode ser medido também em números de onda k (wave 

numbers) conforme demonstrado na equação 2.11, sendo que a sua unidade é dada em cm-1. 

λ

π2
=k                (2.11) 

onde λ é o comprimento de onda. 

Desta forma, o pico de coeficiente de ganho Raman encontrado num deslocamento de 

13,2 THz pode ser descrito como sendo em torno de 440 cm-1. 

 

 
Figura 2.9 – Coeficiente de ganho Raman em função do deslocamento em freqüência [31] 

 

2.2.4 Automodulação de fase (SPM – Self-Phase Modulation) 

O índice de refração n de muitos materiais ópticos tem uma dependência com a 

intensidade I conforme pode ser verificado na expressão: 

effA

P
nnInnn 2020 +=+=               (2.12) 

onde n0 é o índice de refração do material e n2 é o coeficiente de índice não-linear. Na sílica, o 

fator n2 varia de 2,2 a 3,4 x 10-8 µm2/W. A não-linearidade no índice de refração é chamada 
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de não-linearidade Kerr. Esta não-linearidade produz uma modulação de fase induzida na 

portadora do sinal propagante que é chamado de efeito Kerr. Em enlace com um único 

comprimento de onda, este efeito resulta na automodulação de fase (SPM) que converte 

flutuações na potência óptica em propagação de luz com flutuações de fase. O que ocorre na 

prática é que em sistemas operando acima de 10 Gb/s ou para sistemas com baixa taxa de bit 

que usa potência de transmissão alta, o SPM pode causar o alargamento do pulso devido a 

dispersão cromática. 

2.2.5 Modulação de fase cruzada (XPM ou CPM – Cross-Phase Modulation) 

Em sistema WDM (Wavelength Division Multiplexing), ou seja, com mais de um canal 

óptico sendo transmitido simultaneamente, a não-linearidade do índice de refração gera a 

chamada Modulação de fase cruzada, que converte as flutuações na potência de um 

comprimento de onda de um canal particular em flutuações de fase em outros canais co-

propagantes. Este efeito é menor em sistemas WDM utilizando fibras de transmissão padrão 

mas pode ser um problema em enlaces operando a 10 Gb/s (ou mais) em fibra com dispersão 

deslocada (DSF).  

2.2.6 Mistura de quatro ondas (FWM – Four Wave Mixing) 

No intuito de transmitir a uma longa distância havia a preocupação com a atenuação das 

fibras ópticas surgindo dessa forma, a transmissão no que foi convencionado na época de 

terceira janela, em comprimento de onda de 1550 nm devido à baixa perda nesta região do 

espectro óptico. Como o zero de dispersão em fibras convencionais era em torno de 1310 nm, 

foram criadas as chamadas fibras com dispersão deslocada (DSF) em que o zero de dispersão 

fora deslocada para 1550 nm. Os problemas pareciam ter sido resolvidos. 

Visando o aumento da capacidade de transmissão, surgiram os sistemas DWDM (Dense 

Wavelength Division Multiplexing) em que cada canal podia ser modulado numa taxa de 10 

Gb/s (ou mais) oferecendo uma capacidade de N x 10 Gb/s onde poderia ser colocado N 
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comprimentos de onda. Além disso, no intuito de preservar uma taxa de sinal-ruído adequada 

um sistema operando a 10 Gb/s em longa distância e tendo um repetidor óptico espaçado de 

100 km precisava de potência óptica de lançamento em torno de 1 mW por canal. Percebeu-se 

que num sistema WDM onde era necessário inserir potências de emissão alta com baixa 

dispersão resultava na geração de novas freqüências devido ao efeito de mistura de quatro 

ondas (FWM). 

Quando canais de comprimento de onda são locados próximo ao zero de dispersão, três 

freqüências ópticas (fi, fj, fk) se misturam produzindo um quarta (fijk) resultante da 

intermodulação dada por: 

kjiijk ffff −+=    com   kji ≠,              (2.13) 

Se esta nova freqüência surgir na janela de transmissão das freqüências originais, ela 

pode causar um alto grau de interferência. 

Na figura 2.10 tem-se um exemplo com duas freqüências f1 e f2. Como essas duas 

freqüências estão co-propagando ao longo da fibra, elas se misturam gerando duas novas 

freqüências deslocadas: 212 ff −  e 122 ff − . Em geral, para N comprimentos de onda 

lançadas na fibra, serão gerados M novas freqüências resultantes da mistura: 

         ( )1
2

2

−= N
N

M                      (2.14) 

 
 

 
Figura 2.10 – Duas freqüências ópticas f1 e f2 se misturam para gerar duas novas freqüências 
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Se os canais são igualmente espaçados, as novas ondas terão as mesmas freqüências dos 

sinais injetados. Dessa forma, a interferência resultante será ainda maior degradando 

severamente a desempenho do sistema múltiplos canais. 

2.3 Resumo 

Este capítulo trata de uma síntese dos principais efeitos que causam a degradação do 

sinal óptico que são classificados em lineares (atenuação e dispersão) e não-lineares 

(espalhamentos Brillouin e Raman, automodulação de fase – SPM, modulação de fase 

cruzada – XPM e mistura de quatro ondas – FWM). Alguns efeitos podem ser compensados 

outros apenas minimizados. Raman, Brillouin e FWM podem ser utilizados na construção de 

dispositivos ópticos. 
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3 O efeito Raman 

Em 28 de fevereiro de 1928 foi publicada [32] a descoberta de um fenômeno da Física 

que muitos anos depois demonstrou ser muito importante na fabricação de equipamentos e 

dispositivos em diversas áreas da Física Aplicada dentre elas a Comunicação Óptica. Esse 

fenômeno foi denominado efeito Raman em homenagem ao seu descobridor Sir 

Chandrasekhara Venkata Raman que em 1930 ganhou o prêmio Nobel por sua descoberta. 

Raman estava fazendo uma analogia óptica do efeito Compton. Foi rapidamente 

compreendido que o espalhamento Raman é um deslocamento em freqüência da luz espalhada 

devido a interação da luz incidente com os modos vibracionais de alta freqüência de um 

material transparente. 

O espalhamento Raman logo se tornou uma ferramenta de estudo dos modos 

vibracionais de sólidos, líquidos e gases. Até o desenvolvimento do laser de argônio em 1966, 

a maioria dos estudos Raman usavam espectros ultravioleta, azul ou verde de arcos de 

mercúrio de baixa pressão [33]. O avanço da tecnologia em fontes de lasers permitiu o 

ressurgimento do interesse no espalhamento Raman que continua até os dias atuais. 

A amplificação Raman foi descoberta por acidente em 1962 durante experimentos com 

lasers de Ruby (Q-switched Ruby lasers). Um laser deste tipo introduz uma perda na cavidade 

que permite o crescimento da inversão de população. Nestes experimentos, a perda era 

introduzida na cavidade usando um polarizador e um campo elétrico birrefringente induzido 

em uma célula de nitrobenzeno. O resultado surpreendente era que uma intensa saída 

apareceu no comprimento de onda de deslocamento Raman do nitrobenzeno. 

Este deslocamento Raman na saída do laser foi explicado por Hellwarth em 1963 como 

espalhamento estimulado Raman em que a freqüência Raman é amplificada devido a 

interação entre a onda Raman e o comprimento de onda do laser. O efeito Raman estimulado 
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foi observado posteriormente com várias amostras colocadas dentro e fora da cavidade do 

laser [33]. 

Mesmo nos estágios iniciais de estudo das comunicações ópticas havia um consenso 

sobre a possível influência das interações não-lineares no espalhamento Raman estimulado. 

Isto foi verificado pois interações não-lineares dependiam do comprimento de interação além 

da intensidade óptica, sendo que poderia ocorrer mesmo tendo potências extremamente baixas 

nas fibras ópticas. O espalhamento estimulado Raman foi primeiramente observado em uma 

das primeiras fibras ópticas monomodo da Corning. Na mesma série de experimentos, o 

coeficiente de ganho Raman do núcleo de sílica foi medido. Estes resultados foram checados 

com medidas de Raman espontâneo que foram previamente calibrados sabendo-se o padrão 

benzeno. No final destas medições veio o conceito de área efetiva que é aplicado a quase 

todos os efeitos não-lineares nas fibras. 

De forma simples, o amplificador Raman é um amplificador óptico bombeado 

opticamente em que um sinal óptico é amplificado pela interação Raman com uma onda 

óptica forte de freqüência mais alta chamada de bombeio. O sinal pode ser injetado em 

qualquer direção. Como o sinal é ajustado com a respectiva freqüência de bombeio o ganho 

máximo é encontrado numa freqüência de separação de aproximadamente 13 THz entre 

bombeio e sinal. 

3.1 O processo de espalhamento (Stokes e anti-Stokes) 

O efeito Raman ocorre quando um fóton incide em uma molécula e interage com um 

dipolo elétrico da própria molécula. Isto é uma forma de espectroscopia eletrônica em que o 

espectro contém freqüências vibratórias. 

Conforme ilustrado na figura 3.1 em que temos o diagrama dos níveis de energia para o 

espalhamento Raman, os átomos absorvem energia e re-emitem rapidamente em forma de 
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fótons. Essa energia pode propiciar um aumento ou queda do nível de energia que possuíam 

inicialmente. 

 
Figura 3.1 - Diagrama dos níveis de energia para o espalhamento Raman 

 a) Espalhamento Stokes; b) Espalhamento Anti-Stokes. 

 
a) Espalhamento Stokes 

Quando o fóton incide, se ele tiver uma energia Ef tal que seja diferente de uma 

transição conhecida, o átomo mudará do nível vibratório inicial NInicial para um nível virtual 

V1, assim chamado por não integrar a composição da molécula sendo um estado transitório do 

processo. Quando o átomo mudar do nível virtual V1 para um nível vibratório conhecido, ou 

seja, nível final NFinal, será emitido um fóton com comprimento de onda e freqüência 

diferente. O fóton espalhado é conhecido como Stokes sendo que a energia do fóton emitido é 

menor que a energia do fóton incidente. 

 
b) Espalhamento Anti-Stokes 

Neste caso, o fóton incidente com energia Ef também possui uma energia diferente de 

uma transição conhecida, ocorrendo nesta primeira fase um efeito similar ao anterior, ou seja, 

o átomo muda de um nível vibratório conhecido NInicial para um nível virtual V2. O efeito 

Anti-Stokes ocorre quando no retorno a um nível conhecido NFinal, o átomo vai para um nível 

vibratório menor do que ele estava inicialmente. Neste caso, a energia do fóton emitido é 

maior que a energia do fóton incidente. 

O evento de espalhamento ocorre em uma escala de tempo de 10-14 segundos ou menos. 
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3.2 Espalhamento Espontâneo Raman (Spontaneous Raman Scattering) 

Em meios não-lineares, o espalhamento espontâneo Raman converte uma pequena 

fração (em torno de 10-6) da potência incidente de um feixe óptico em outro feixe óptico numa 

freqüência deslocada para baixo numa quantidade determinada de modos vibracionais do 

meio. 

Desconsiderando o fato do efeito Raman ter sido descoberto acidentalmente, a correta 

interpretação apareceu rapidamente e pode ser comparado ao diagrama de Stokes e anti-

Stokes visto anteriormente. 

Um fóton incidente de freqüência f0 é espalhado por uma molécula excitando uma 

quantidade de energia vibracional Ω e produzindo um fóton espalhado com deslocamento de 

freqüência mais baixo: Ω−= 0ffS  (Stokes). Se a molécula já possui energia vibracional, o 

fóton incidente pode absorver uma quantidade de energia vibracional produzindo um fóton 

com freqüência de deslocamento mais alto Ω+= 0ff A  (Anti-Stokes). Os deslocamentos em 

freqüência mais baixo e mais alto são observados na figura 3.2 a seguir e são chamados de 

linhas Stokes (a) e anti-Stokes (b). 

 
Figura 3.2 – Diagramas de espalhamento Stokes (a) e anti-Stokes (b) representando o espalhamento 

Raman. 

 
Um fóton Stokes é produzido pela absorção de um fóton incidente e a criação 

simultânea de uma quantidade de energia vibracional. Um fóton anti-Stokes é produzido pela 

absorção de uma quantidade de energia vibracional. 
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3.3 Espalhamento Estimulado Raman (Stimulated Raman Scattering) 

A primeira observação do espalhamento estimulado Raman em fibras ópticas foi feita 

por R. H. Stolen em 1973 [1]. Trata-se de um processo não-linear que pode transformar fibras 

ópticas em amplificadores e lasers. Este efeito pode também limitar o desempenho de 

sistemas de comunicação com múltiplos canais pela transferência de energia de um canal para 

outros canais. 

O espalhamento Raman estimulado é tipicamente um processo de espalhamento muito 

mais intenso que o espontâneo: 10% ou mais da energia incidente do feixe de luz é 

freqüentemente convertido em onda Stokes (Stokes wave). Outra diferença entre 

espalhamento Raman espontâneo e estimulado é que o processo espontâneo gera uma emissão 

isotrópica, ou seja, em todas as direções enquanto que o processo estimulado produz uma 

emissão em um estreito cone para frente ou para trás. 

O SRS ocorre quando um laser de bombeio (pode ser um outro sinal) é colocado na 

mesma fibra que um laser de sinal. A transferência de energia ocorre quando o fóton do 

bombeio cede energia para criar um novo fóton no comprimento de onda do sinal, e mais 

alguma energia residual que é absorvida como fônons (energia vibracional). A figura 3.3 

ilustra o diagrama. O nível superior de energia indica somente um estado transitório no 

processo e não armazena energia do bombeio como no caso de amplificadores a fibra dopada 

com terras raras. 

Há uma larga faixa de níveis vibratórios até o estado fundamental devido à natureza 

amorfa do vidro. Isto faz com que haja uma faixa extensa de possíveis transições que provêm 

ganho. No caso da sílica esta faixa é em torno de 40 THz. 
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Figura 3.3 – Diagrama de energia do processo de espalhamento estimulado Raman [34] 

 

3.4 Amplificação por efeito Raman 

Conforme vimos anteriormente, o ganho Raman ocorre devido a uma transferência de 

energia de um feixe óptico para outro. Essa transferência ocorre para uma freqüência mais 

baixa (downshifted) através da energia de um fônon óptico (modo vibracional do meio) sendo 

dependente do espectro Raman de cada material. 

O espectro do Coeficiente de Ganho Raman gR da Sílica (SiO2) é ilustrado na figura 3.4 

[30, 35]. A mais importante característica do ganho Raman em fibras de sílica é que o gR 

estende-se por toda a largura de faixa de freqüências (até 40 THz) com um largo pico 

dominante próximo de 13,2 THz. Este comportamento é devido à natureza não cristalina da 

sílica. 

A banda de ganho se desloca de acordo com o laser de bombeio. Pretende-se amplificar, 

por exemplo, a região próxima ao comprimento de onda de 1550 nm. Neste caso, 13,2 THz de 

deslocamento em freqüência corresponderia a aproximadamente 100 nm sendo necessário 

portanto, um laser de bombeio de aproximadamente 1450 nm. 
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Figura 3.4 - Espectro do Coeficiente de Ganho Raman (gR) da sílica para bombeio e sinal co-polarizado 

[30, 35] 

 
No caso de operação em onda contínua (CW – Continuous Wave), a interação entre o 

bombeio e o sinal, é dada pelas seguintes equações [36]: 

SSSP
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α−=     (3.1) 
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onde PS e PP são as potências do sinal e do bombeio que variam ao longo da fibra, Rg  é o 

coeficiente de ganho Raman, effA  é a área efetiva, ωS e ωP são as freqüências do sinal e do 

bombeio, αS e αP são os coeficientes de absorção da fibra no comprimento de onda do sinal e 

do bombeio. Essas equações assumem que o bombeio e o sinal estão co-polarizados. 

Resolvendo a equação relativa à potência do sinal desprezando o primeiro termo do lado 

direito da equação 3.1, temos que: 

    ( ) ( ) ( )LLPCPzP SeffPRSS α−= exp0     (3.3) 

onde ( )zPS  é a potência do sinal no final da fibra óptica (saída do amplificador), ( )0SP  é a 

potência do sinal no início da fibra óptica (entrada do amplificador), PP  é a potência do laser 
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de bombeio acoplado a fibra, L é o comprimento da fibra óptica e CR é a eficiência de ganho 

Raman dada pela equação: 

eff

R
R

A

g
C =      (3.4)  

Outro parâmetro importante na amplificação é o comprimento efetivo da fibra Leff dado 

pela expressão: 

( )
p

p

eff

L
L

α

α−−
=

exp1

     (3.5) 

Desta forma, a fibra óptica ideal para a amplificação Raman deve ter coeficiente de 

ganho Raman elevado, comprimento efetivo longo, área efetiva pequena e atenuação baixa. 

Outra propriedade fundamental no projeto do amplificador Raman é a dependência do 

ganho com a polarização (PDG – Polarization Dependent Gain). Quando o laser de bombeio 

está co-polarizado com o laser de sinal o ganho é máximo e chega a ser uma ordem de 

magnitude maior que ambos polarizados ortogonalmente conforme pode ser visto na figura 

3.5. 

 
Figura 3.5 - Coeficiente de ganho Raman normalizado para bombeio e sinal co-polarizado e polarizado 

ortogonalmente [35] 
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Os amplificadores Raman podem ser divididos em dois grupos: DRA e LRA. O DRA 

(Distributed Raman Amplification) conhecido como Amplificador Raman Distribuído ocorre 

quando o meio de amplificação é a própria de fibra de transmissão e o(s) laser(s) de bombeio 

são inseridos em um dos extremos do enlace óptico bombeando-a. 

O outro grupo é o LRA (Lumped Raman Amplifiers) chamado de Amplificadores 

Raman Discretos assim classificado quando o meio de amplificação é um determinado 

comprimento de fibra com alta não-linearidade limitada por dois isoladores, sendo este 

dispositivo colocado pontualmente num enlace óptico. 

3.4.1 Amplificador Raman Distribuído – DRA 

É considerado por alguns pesquisadores um dos melhores amplificadores pois pode ser 

ativado para uma larga faixa de amplificação além de utilizar a própria fibra de transmissão 

para obter o ganho. O laser de bombeio é inserido com potência a ser distribuída ao longo de 

todo o enlace de transmissão óptica. Uma característica que deve ser observada é o 

comprimento efetivo da fibra óptica pois, se o enlace for muito maior, o ganho obtido com a 

amplificação Raman poderá não ser suficiente para compensar a perda ocasionada no trecho 

da fibra. 

Podemos ver na figura 3.6 a potência do sinal sendo amplificada periodicamente num 

sistema de transmissão. É feita uma comparação entre um sistema amplificado somente com 

amplificadores discretos e um sistema usando DRA para amplificar o sinal. O DRA quando 

associado a outros amplificadores como o EDFA, além do próprio amplificador Raman do 

tipo discreto, permite que a transmissão do sinal original ocorra abaixo do nível dos efeitos 

não-lineares e acima da região onde o sinal poderia ser gravemente deteriorado pelo ruído. 
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Figura 3.6 – Esquema de amplificação do DRA ao longo da fibra de transmissão 

 
O DRA pode ser inserido em enlace de qualquer comprimento tendo a vantagem de 

poder ser utilizado em enlaces já existentes dependendo da região do espectro óptico que se 

deseja amplificar. Permite a utilização em redes DWDM com menor espaçamento entre 

canais obtendo-se uma amplificação mais uniforme ao longo do enlace. 

3.4.2 Amplificador Raman Discreto – LRA 

A característica que diferencia este amplificador do tipo distribuído (DRA) é o fato do 

meio de amplificação ser uma fibra óptica com alta não-linearidade sendo apropriada para 

evidenciar o efeito Raman de forma mais intensa. Esta fibra óptica não é adequada para 

transmissão e seu comprimento pode atingir 15 km. O circuito de amplificação é colocado 

dentro de uma caixa junto com toda a montagem do amplificador sendo que ela pode ser 

colocada num enlace como amplificador pré ou pós (booster) amplificador ou ainda em linha. 

A região de amplificação é definida pelo comprimento de onda do laser de bombeio 

sendo que a faixa (ou banda) do espectro de amplificação pode ser alargada e aplainada 

inserindo dois ou mais lasers de bombeio. Esses lasers de bombeio podem ser colocados em 

três configurações com relação a direção de transmissão do sinal: co-propagante quando 

bombeio e sinal são transmitidos no mesmo sentido, contra-propagante quando bombeio e 

sinal são transmitidos em sentidos contrários e bidirecional também conhecido como 
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combinado em que são colocados dois bombeios operando simultaneamente, um no mesmo 

sentido do sinal e outro em sentido contrário. 

Temos abaixo uma comparação entre os três tipos de configuração: 

 Contra-propagante Co-propagante Combinado 
Ganho Baixo Alto Médio 
Ruído* Baixo Alto Médio 

Efeito não-linear Baixo Médio Alto 
* Devido ao acoplamento com o laser de bombeio 

 
Tabela 3.1 – Comparativo entre diferentes configurações de montagem da amplificação Raman 

 
Apesar do ganho na situação co-propagante e combinado serem maiores só é possível 

obter essa vantagem se o sinal e o bombeio estiverem co-polarizados, ou seja, se houver um 

controle da polarização. Além disso, a configuração co-propagante causa um aumento na 

transferência de ruído do bombeio para o sinal. Este tipo de ruído e a geração do efeito não-

linear são pontos importantes na decisão da configuração a ser utilizada. Como são baixos 

para o caso contra-propagante torna-se vantajoso utilizar esse método. 

Na figura 3.7 podemos verificar um esquema típico utilizando bombeio contra-

propagante. Para associar o laser de bombeio a fibra de amplificação é utilizado um acoplador 

WDM com janelas de transmissão específicas para os comprimentos de onda de sinal e 

bombeio. 

 
Figura 3.7 – Desenho esquemático de um amplificador Raman com bombeio contra-propagante 
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Os isoladores são dispositivos que tem a função de permitir a transmissão numa direção 

e barrar na outra. São tipicamente utilizados nas saídas de amplificadores e lasers no intuito 

de prevenir que haja reflexões de volta para o dispositivo podendo degradar o seu 

desempenho. Há dois parâmetros importantes neste tipo de dispositivo: a perda por inserção 

(insertion loss) que se refere a perda no sentido em que é possível fazer a transmissão e a 

isolação (isolation) que é a perda no sentido contrário à transmissão. O valor de perda por 

inserção é da ordem de 1,0 dB e a da isolação é em torno de 40 a 50 dB. 

A potência dos lasers de bombeio é da ordem de centenas de miliwatts sendo fornecido 

pelo amplificador um ganho em torno de 5 a 20 dB dependendo da fibra óptica e da região do 

espectro que se deseja amplificar. 

3.5 Resumo 

Neste capítulo temos a descrição do efeito Raman e do processo de espalhamento 

estimulado para obtenção da amplificação. Foram descritos também os parâmetros que 

influenciam na determinação do ganho do amplificador Raman discreto e as possíveis 

configurações de bombeio.  
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4 Amplificador Raman Discreto 

4.1 Comprimento de onda de bombeio 

A faixa de freqüências (ou comprimentos de onda) que será amplificada dependerá da 

freqüência do laser de bombeio que será associado à fibra óptica. Nas bandas de 

telecomunicações próximo de 1500 nm, 13,2 THz equivale a aproximadamente 100 nm, ou 

seja, para se obter um ganho com pico em 1550 nm, o laser de bombeio deveria ter um 

comprimento de onda de 1450 nm. 

Como o desejado é que se obtenha ganho na região de 1260 a 1360 nm, o comprimento 

de onda do laser de bombeio aproximado pode ser calculado da seguinte forma: 

     λ
λ

d
c

df
2

−=       (4.1) 

onde df é a variação em freqüência, c é a velocidade da luz (c = 299792458 m/s), dλ é a 

variação em torno do comprimento de onda λ.  

Se fosse utilizado um único laser de bombeio e sendo desejável que o pico do ganho 

estivesse no centro da banda “O”, ou seja, em torno de 1310 nm, 13,2 THz equivaleria para 

esta região a aproximadamente 70 nm. Isso implicaria num laser de bombeio com 

comprimento de onda próximo de 1240 nm conforme pode ser visto na figura 4.1. É 

importante notar que o valor de df é um valor fixo considerando eficiência máxima, no 

entanto, dλ irá alterar de acordo com a região que se deseja amplificar. 

No caso da fibra óptica que será utilizada como meio de amplificação neste projeto, a 

Raman Fiber do fabricante OFS Fitel Denmark [37], o valor de df de pico será de 13,056 THz 

pois o espectro de eficiência de ganho Raman é ligeiramente alterada devido a dopagem com 

Germânio [38, 39]. Considerando esse deslocamento em freqüência, é possível obter os dados 

da tabela 4.1, considerando que fosse utilizado apenas um laser de bombeio com o objetivo de 

obter o ganho no pico de eficiência. Na figura 4.1 podemos ver o gráfico de atenuação da 
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fibra Raman e a distribuição da região correspondente aos possíveis bombeios (de 1190 a 

1290 nm) e a região compreendida pela banda “O” (de 1260 a 1360 nm) que será amplificada. 

Sinal Bombeio 
λλλλS (nm)    fS (THz) fP (THz) λλλλP (nm)    

1260 237,93 250,99 1194,46 
1265 236,99 250,05 1198,95 
1270 236,06 249,11 1203,44 
1275 235,13 248,19 1207,93 
1280 234,21 247,27 1212,41 
1285 233,30 246,36 1216,90 
1290 232,40 245,45 1221,38 
1295 231,50 244,56 1225,86 
1300 230,61 243,67 1230,34 
1305 229,73 242,78 1234,82 
1310 228,85 241,91 1239,30 
1315 227,98 241,04 1243,77 
1320 227,12 240,17 1248,24 
1325 226,26 239,31 1252,71 
1330 225,41 238,46 1257,18 
1335 224,56 237,62 1261,65 
1340 223,73 236,78 1266,11 
1345 222,89 235,95 1270,58 
1350 222,07 235,12 1275,04 
1355 221,25 234,31 1279,50 
1360 220,44 233,49 1283,95 
1370 218,83 231,88 1292,86 

 
Tabela 4.1 – Comprimento de onda do laser de bombeio necessário para se obter o pico de ganho no 

comprimento de onda do sinal desejado 

 
 

Figura 4.1 - Atenuação da fibra Raman, banda de possíveis bombeios e banda “O” de sinal 
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Note que há uma região de sobreposição entre a banda dos possíveis bombeios e a 

banda a ser amplificada podendo limitar os valores dos comprimentos de onda de bombeio. 

Esses valores não podem ser muito próximos dos lasers de sinal havendo também a limitação 

no espaçamento entre canais WDM que não pode ser muito pequeno a fim de evitar 

sobreposição de efeitos de degradação do sinal. 

4.2 Configuração da montagem 
 

Normalmente, o bombeio é colocado contra-propagante se preocupando também em 

fazer com que a polarização do laser de bombeio seja aleatória. Se o laser for linearmente 

polarizado, pode-se colocar um despolarizador como demonstrado na figura 4.2 não sendo 

porém, um item obrigatório. Uma outra opção para evitar a dependência com a polarização é 

colocar dois bombeios linearmente polarizados contra-propagantes em relação ao sinal, com 

mesmo comprimento de onda e com polarização ortogonal entre eles. Para associar os dois 

lasers, seria utilizado um combinador de polarização (PBC – Polarization Beam Combiner). 

 
Figura 4.2 – Esquema de montagem do Amplificador Raman Discreto 

 
Quando o sinal a ser transmitido é colocado no mesmo sentido, ou seja, co-propagante, 

há a necessidade de fazer um controle da polarização. 
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4.3 O Ganho na banda “O” 

Os parâmetros da fibra que determinam a potência de saída do dispositivo após a 

amplificação podem ser descritos pela seguinte expressão conforme visto no capítulo 3 para 

pequenos sinais: 

( ) ( ) ( )LLPCPzP SeffPRSS α−= exp0     (4.2) 

Vejamos a seguir mais detalhes de cada parâmetro. 

4.3.1 Dados de atenuação (ααααs e ααααp) 

Quando se trata de amplificação, os dados de atenuação são fundamentais na elaboração 

do projeto. Esses dados foram utilizados no cálculo do comprimento efetivo da fibra óptica e 

na determinação da perda acumulada ao longo desta fibra para verificação do real valor de 

ganho do dispositivo. 

Na figura 4.3 pode-se verificar o perfil de atenuação da fibra Raman [37] que será 

utilizada na montagem do amplificador.  

 
Figura 4.3 – Dados de atenuação da fibra Raman [37] 

 
O gráfico fornece os dados em dB/km. Para os cálculos, esses dados devem ser 

convertidos em km-1 conforme equação 4.3 para que os resultados finais sejam adimensionais. 

Alguns valores calculados encontram-se na tabela 4.2: 
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343,4
/

,
kmdB

ps

α
α =      (4.3) 

λλλλ (nm)    f (THz) ααααdB/km (dB/km) ααααs,p (km-1)    
1000 299,79 1,68296 0,38777880 
1050 285,52 1,38119 0,31824654 
1100 272,54 1,16160 0,26764977 
1150 260,69 0,97967 0,22573042 
1200 249,83 0,83449 0,19227880 
1250 239,83 0,72177 0,16630645 
1300 230,61 0,61764 0,14231336 
1350 222,07 0,54433 0,12542166 
1400 214,14 0,53223 0,12263364 
1450 206,75 0,41924 0,09659908 
1500 199,86 0,36342 0,08373733 
1550 193,41 0,32576 0,07505991 
1600 187,37 0,30544 0,07037788 
1650 181,69 0,32026 0,07379263 
1700 176,35 0,42094 0,09699078 

 
Tabela 4.2 – Conversão de alguns valores de atenuação da fibra Raman 

 

4.3.2 Comprimento efetivo da fibra óptica (Leff) 

 

O efeito de amplificação Raman ocorrerá ao longo da fibra óptica sendo que o seu 

limite de aproveitamento é determinado pelo comprimento efetivo. No caso do amplificador 

discreto, se a fibra óptica utilizada for muito maior do que o comprimento efetivo, esse 

comprimento adicional estará acrescentando perda ao dispositivo desnecessariamente. 

Como vimos no capítulo anterior, o comprimento efetivo Leff é calculado da seguinte 

forma: 

     

( )
p

p

eff

L
L

α

α−−
=

exp1

     (4.4) 

Considerando comprimentos de fibra óptica L de 3, 6, 10 e 15 km e os valores de 

atenuação do item anterior, podemos obter a seguinte tabela de comprimentos efetivos para 

uma faixa de lasers de bombeio possíveis para atender a banda “O”, ou seja, comprimentos de 

onda de 1190 a 1290 nm: 
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Cálculo do Leff (km) 
λλλλ (nm)    L = 3 km L = 6 km L = 10 km L = 15 km 
1190 2,2606 3,5070 4,3461 4,7819 
1195 2,2704 3,5341 4,3942 4,8470 
1200 2,2796 3,5601 4,4404 4,9101 
1205 2,2888 3,5858 4,4866 4,9734 
1210 2,2980 3,6118 4,5333 5,0377 
1215 2,3067 3,6365 4,5782 5,0999 
1220 2,3154 3,6612 4,6232 5,1625 
1225 2,3240 3,6860 4,6686 5,2261 
1230 2,3322 3,7096 4,7119 5,2871 
1235 2,3398 3,7315 4,7525 5,3445 
1240 2,3472 3,7529 4,7923 5,4011 
1245 2,3538 3,7721 4,8281 5,4520 
1250 2,3620 3,7962 4,8732 5,5167 
1255 2,3707 3,8217 4,9214 5,5862 
1260 2,3797 3,8483 4,9718 5,6593 
1265 2,3884 3,8742 5,0211 5,7310 
1270 2,3970 3,8997 5,0700 5,8027 
1275 2,4046 3,9225 5,1138 5,8673 
1280 2,4123 3,9457 5,1588 5,9338 
1285 2,4203 3,9697 5,2054 6,0031 
1290 2,4277 3,9922 5,2493 6,0687 

  
Tabela 4.3 – Comprimento efetivo da fibra Raman para bombeios na banda “O” 

 

4.3.3 Área efetiva (Aeff) 

 

Dos vários tipos de fibra disponíveis comercialmente, a DCF é uma das que possui 

menor Aeff resultando numa alta eficiência de ganho Raman. A tabela 4.4 mostra um 

comparativo de áreas efetivas entre os diferentes tipos de fibra considerando comprimento de 

onda de 1550 nm. 

 

Tipo de fibra Área efetiva (µµµµm2) 
SMF 72 a 80 

NZDSF 55 a 72 
DSF 45 a 50 
DCF 15 a 35 

 
Tabela 4.4 – Áreas efetivas de diferentes fibras 
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Entrando em contato com o fabricante de fibras ópticas OFS Fitel Denmark foi sugerida 

a utilização da fibra Raman que possuía características de Eficiência de Ganho Raman CR 

similares a fibra DCF sendo verificado que possuía um comprimento de onda de corte λC de 

aproximadamente 1100 nm. Considerando que o valor do comprimento de onda do laser de 

bombeio necessário para a amplificação na banda “O” estava acima deste valor, o laser estaria 

operando em monomodo não havendo maiores dificuldades. 

O problema porém, era que o fabricante havia fornecido os valores de área efetiva 

apenas na banda “C” conforme pode ser visto no gráfico da figura 4.4 [37]. 

 

 
 

Figura 4.4 – Área efetiva da fibra Raman em função do comprimento de onda 

 
Para encontrarmos o ganho do nosso amplificador foi necessário calcular os valores de 

área efetiva para comprimentos de onda de bombeio e sinal na banda “O”. 

Conforme vimos anteriormente, no catálogo havia a descrição de que o comprimento de 

onda de corte λC era de 1100 nm, ou seja, tanto o laser de bombeio quanto o de sinal teriam 

uma transmissão monomodo. Neste caso, poderia ser considerada a propagação do modo LP01 

podendo se fazer uma aproximação da distribuição de intensidade com uma gaussiana (linha 

cheia) conforme pode ser visto na figura 4.5. 
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Figura 4.5 – Aproximação gaussiana da distribuição de intensidade na fibra [40] 

 
Tem-se entre as duas linhas paralelas verticais no centro, o núcleo da fibra. A linha 

tracejada representa a distribuição da intensidade que foi traçada com dados medidos 

experimentalmente considerando um comprimento de onda de 1,3 µm [40] e a linha contínua 

representa a aproximação gaussiana da distribuição de intensidade de campo de uma 

propagação monomodo na fibra. 

Para a figura acima, r0 representa o raio da distribuição de intensidade considerando 

e
1 da altura máxima (ou metade da altura máxima em escala linear). Sendo assim, a área 

efetiva Aeff pode ser calculada pela equação 4.5: 

      2
0.rAeff π=      (4.5) 

Pode-se notar que r0 sempre será maior que o raio do núcleo a quando se tem uma 

transmissão monomodo pois parte do campo eletromagnético estará viajando pela casca. 

A seguinte expressão relaciona esses dois parâmetros: 

      
Va

r

ln

10 =      (4.6) 

onde V é o parâmetro de freqüência normalizada e é definida como sendo:  
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212
2

2
1 )(

2
nnaV −=

λ

π
     (4.7) 

onde n1 e n2 são os índices de refração do núcleo e da casca respectivamente e λ é o 

comprimento de onda [40]. 

Foi informado pela OFS que o diâmetro do núcleo era de 3,3 µm (a = 1,65 µm) e a área 

efetiva em 1310 nm era de 13,3 µm2. Com esses valores e com as expressões 4.5 a 4.7 foi 

possível determinar o valor da relação entre os índices de refração: 

     240,0)( 212
2

2
1 =− nn      (4.8) 

Com os valores acima e sabendo que o VC é igual a 2,405, através da equação 4.7 

encontramos o valor de λC igual a 1035 nm confirmando o valor especificado no catálogo. 

Através das expressões 4.5 a 4.8 foi possível calcular os valores da tabela 4.5. 

 
Bombeio Sinal 

λλλλ (nm) Aeff (µµµµm2) λλλλ (nm) Aeff (µµµµm2) 
1190 11,60 1260 12,57 
1200 11,73 1270 12,72 
1210 11,86 1280 12,87 
1220 12,00 1290 13,02 
1230 12,14 1300 13,18 
1240 12,28 1310 13,33 
1250 12,42 1320 13,49 
1260 12,57 1330 13,66 
1270 12,72 1340 13,82 
1280 12,87 1350 13,99 
1290 13,02 1360 14,16 

 
Tabela 4.5 – Valores calculados de Aeff da fibra Raman 

 

4.3.4 Eficiência de ganho Raman (CR) 

 
Podemos ver na figura 4.6 o espectro de eficiência de ganho da fibra Raman fornecida 

pela OFS Fitel Denmark [37]. Segundo o fabricante esses dados foram medidos utilizando 
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bombeio contra-propagante de 1453 nm sendo que o valor de pico de eficiência obtido foi de 

2,45 W-1.km-1 para este comprimento de onda. 

 

 
Figura 4.6 – Espectro de Eficiência de Ganho Raman (CR) da fibra Raman [37] 

 
A eficiência de ganho Raman depende de gR e da área efetiva Aeff, e que pode ser 

descrita pela expressão: 

     
),(

).( 11

SPeff

R
R

A

g
kmWC

λλ
=−−     (4.9) 

onde λP e λS se referem ao comprimento de onda do bombeio e sinal respectivamente e gR é o 

coeficiente de ganho Raman que depende das propriedades das moléculas de sílica e do nível 

de concentração de GeO2 (ou outro dopante). gR pode ser escrita como [33]: 

     
)1(

)(
22

3

Ω+
=

NhncW
cmg

S

S

R

σλ
              (4.10) 

onde σ é a seção de choque de espalhamento do bombeio com os fônons ópticos, λS o 

comprimento de onda de Stokes, c a velocidade da luz, h a constante de Planck, nS índice de 

refração em λS e NΩ o número de fônons em equilíbrio térmico na temperatura T (em graus 

Kelvin), chamado também de fator de população Bose-Einstein definido por: 
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Tk
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B

               (4.11) 

onde Ω é a freqüência de vibração (ou diferença de freqüência entre o bombeio e o sinal) e kB 

é a constante de Boltzmann. 

Considerando que σ varia com o comprimento de onda na proporção 1/λS
4 e com a 

temperatura na proporção (1+NΩ), temos que o coeficiente de ganho Raman varia com o 

comprimento de onda na proporção de 1/λS.  

     
SS

R
nW

cmg
λ

2

1
)( ∝                (4.12) 

O coeficiente de ganho Raman tem uma dependência adicional que se refere ao 

parâmetro de índice de refração ns. Esta influência é muito pequena sendo considerada em 

torno de 2% para um comprimento de onda entre 1000 e 1500 nm [33].   

Pelas equações 4.9 a 4.12 podemos obter uma relação de proporção de eficiência de 

ganho Raman entre as bandas “C” e “O” podendo ser descrita da seguinte forma: 

1
222

111

2

1
2 ),(

),(
R

SPeff

SPeff
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λλ

λλ

λ

λ
=               (4.13) 

onde o índice 1 se refere aos dados na banda “C” e o índice 2 se refere aos dados na banda 

“O”. Pode-se notar na equação 4.13 acima que existirão dois fatores que contribuirão para o 

aumento da eficiência de ganho Raman na banda “O”: o primeiro fator depende da razão entre 

os comprimentos de onda do sinal na banda “O” e na banda “C” (fator1 ≅ 1,18), e o segundo 

fator é devido à proporção das áreas efetivas dos bombeios e respectivos sinais. Na fibra 

Raman, este fator é aproximadamente 1,35 [41]. 

Se for considerada somente a área efetiva dos bombeios, ou seja, considerar o fator2 

constante para todos os pontos do gráfico, o pico encontrado será de 3,82 W-1.km-1. Porém, se 

considerarmos somente as áreas efetivas dos sinais, esse valor terá uma pequena variação no 
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pico sendo encontrado um valor próximo de 3,93 W-1.km-1. O valor correto no entanto, é 

obtido se considerarmos o acoplamento entre as áreas efetivas do bombeio e sinal dada pela 

equação [38]: 

     )(
2

22
SPeff rrA +=

π
               (4.14) 

onde rP e rS são os raios de distribuição de intensidade do bombeio e do sinal 

respectivamente. 

Considerando a equação 4.14, o valor de pico de eficiência será de 3,88 W-1.km-1, ou 

seja, cerca de 60% maior que na banda “C”. Na figura 4.7 podemos ver o espectro de 

eficiência nas duas bandas [41] e a leve diferença no pico considerando os três cálculos de 

área efetiva. O comprimento de onda do laser de bombeio considerado para o cálculo dos três 

espectros da banda “O” foi de 1240 nm sendo obtido dessa forma, pico de ganho em 1310 nm. 

 

 

Figura 4.7 – Eficiência de Ganho Raman nas bandas “C” e “O” 

 

4.3.5 Cálculo do ganho (G) 

 
Deseja-se calcular o ganho em um comprimento de onda de 1310 nm. Considerando que 

o bombeio será dimensionado para que o pico de eficiência se encontre nesse comprimento de 
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onda, o laser de bombeio deverá ser de 1240 nm, como visto anteriormente. Além disso, foi 

limitada a potência de bombeio em 300 mW pois era um valor encontrado comercialmente 

para lasers usualmente utilizados como bombeio em amplificador Raman discreto. FP (Fabry-

Perot), FBG (Fiber Bragg Grating) e IGM (Inner Grating Multimode) com encapsulamento 

tipo butterfly com 14 pinos são os tipos de laser encontrados para bombear amplificadores 

Raman porém, são fabricados somente com comprimentos de onda em torno de 14XX nm, até 

o momento. 

No caso da banda “O” são necessários lasers de bombeio em comprimentos de onda de 

aproximadamente 1200 nm. O único tipo encontrado com esse comprimento de onda e com 

potência suficiente para bombear o amplificador foi o laser à fibra Raman da IPG Photonics. 

A potência pode chegar a 10 W e é possível obter comprimentos de onda de 1100 a 1700 nm. 

Este tipo de laser é composto de um laser à fibra dopada com Itérbio com comprimento de 

onda de 1050 a 1120 nm. Há outro componente integrado que tem a função de deslocar o 

comprimento de onda utilizando grades de Bragg e acopladores WDM. A cavidade ressonante 

converte o comprimento de onda do laser de bombeio na entrada para um comprimento de 

onda desejado na saída. 

Considerando a equação 4.2 podemos obter a seguinte expressão de cálculo do ganho G 

em dB para um único laser de bombeio: 

     ( )[ ]LLPCG SeffPR ...explog10 α−=              (4.15) 

Foi considerada nos cálculos, a utilização de 6 km de fibra Raman. Desta forma, 

podemos obter um ganho de 15,7 dB conforme descrito com os demais dados na tabela 4.6. 
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Sigla Descrição Banda “O” 

λS (nm) Comprimento de onda do sinal 1310 
λP (nm) Comprimento de onda do bombeio 1240 

CR (W-1. km-1) Eficiência de Ganho Raman 3,88 
as (dB/km) Coeficiente de atenuação em λS 0,6003 
ap (dB/km) Coeficiente de atenuação em λP 0,7416 
αs (km-1) Atenuação em λS 0,1383 
αp (km-1) Atenuação em λP 0,1709 
L (km) Comprimento da fibra óptica 6,0 

Leff (km) Comprimento efetivo da fibra óptica 3,75 
AeffS (µm2) Área efetiva no λ de sinal (pico) 13,3 
AeffP(µm2) Área efetiva no λ de bombeio 12,3 

G (dB) Ganho 15,7 
 

Tabela 4.6 – Dados para o cálculo do ganho em 1310 nm 
 

4.3.6 Comparação entre a Banda “C” e a Banda “O” 
 

Fixando o valor de potência no laser de bombeio e o comprimento da fibra Raman, 

podemos fazer uma comparação entre as duas regiões. Para se obter um pico de ganho 

próximo de 1550 nm o fabricante inseriu um laser de bombeio de λ igual a 1453 nm.  

Utilizando a mesma equação do ganho G visto no caso anterior, podemos obter um 

ganho de 12,6 dB. Fazendo uma análise apenas deste canal pode-se notar que o ganho na 

banda “O” foi ~3 dB superior a banda “C” mesmo com a maior atenuação existente nesta 

região do espectro. Os dados do amplificador para a banda “C” estão descritos na tabela 4.7. 

 

Sigla Descrição Banda “C” 

λS (nm) Comprimento de onda do sinal 1550 
λP (nm) Comprimento de onda do bombeio 1453 

CR (W-1. km-1) Eficiência de Ganho Raman 2,45 
as (dB/km) Coeficiente de atenuação em λS 0,3258 
ap (dB/km) Coeficiente de atenuação em λP 0,4192 
αs (km-1) Atenuação em λS 0,0751 
αp (km-1) Atenuação em λP 0,0966 
L (km) Comprimento da fibra óptica 6 

Leff (km) Comprimento efetivo da fibra óptica 4,57 
AeffS (µm2) Área efetiva no λ de sinal (pico) 18,7 
AeffP(µm2) Área efetiva no λ de bombeio 16,1 

G (dB) Ganho 12,6 
 

Tabela 4.7 – Dados para o cálculo do ganho em 1550 nm 
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Desejando analisar a variação do ganho em relação ao comprimento da fibra óptica, 

fizemos um estudo variando o comprimento da fibra óptica e fixando os demais valores nos 

dois casos. A figura 4.8 ilustra os dados obtidos com potência no laser de bombeio igual a 300 

mW tendo direção contra-propagante com o sinal. 

 

 
 

Figura 4.8 – Variação do ganho em função do comprimento da fibra 

 
Verificou-se que devido à maior atenuação da fibra óptica na região da banda “O” o 

ponto de ganho máximo (19 dB) é em torno de 12 km. Por outro lado, para se obter um ganho 

de 10 dB, por exemplo, num canal em 1550 nm precisaria de 4,5 km de fibra óptica enquanto 

que em 1310 nm necessitaria de um comprimento menor, em torno de 3 km considerando 300 

mW de potência de bombeio. 

Além de aumentar o comprimento da fibra, uma outra solução para se obter um ganho 

mais alto é aumentar a potência do laser de bombeio. Neste caso porém, deve-se levar em 

conta o limite de saturação do amplificador. 

4.3.7 Ganho Raman em outras bandas 

Utilizando a relação da equação 4.12 é possível encontrar a eficiência de ganho Raman 

para qualquer laser de bombeio. Cada comprimento de onda gera um espectro diferente sendo 



63 

que comprimento de onda menor resulta numa eficiência maior como vimos anteriormente. 

Neste momento surge a questão: até quando o efeito é mais eficiente e o que ocorre nas outras 

regiões? 

Na figura 4.9 podemos ver o gráfico cobrindo todas as regiões do espectro óptico que 

poderia ser utilizado para transmissão. Para esta análise foram considerados 50 bombeios 

diferentes numa faixa de 1100 a 1590 nm espaçados de 10 em 10 nm. Desta forma, foi 

calculado o pico de Eficiência de Ganho Raman CR de cada bombeio resultando numa faixa 

de comprimento de onda de 1155,35 até 1708,29 nm. O valor de deslocamento em freqüência 

conforme visto anteriormente é de 13,056 THz. Os dados inseridos no gráfico referente aos 

pontos medidos foram realizados pela OFS [37]. 

 

 
 

Figura 4.9 – Pico de eficiência de ganho Raman para diferentes bombeios (calculado e medido) 

 
É possível perceber o crescimento da eficiência em comprimentos de onda menor. Para 

analisar o desempenho da amplificação foi criado o gráfico da figura 4.10 em que os valores 

de ganho foram obtidos para cada ponto do gráfico visualizado na figura 4.9. No intuito de 

verificar a influência da atenuação na fibra óptica utilizada como meio de amplificação, nós 

calculamos duas situações: a curva superior representa o ganho calculado sem considerar a 

atenuação no comprimento de onda do sinal e a curva mais abaixo representa o ganho 
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calculado incluindo a atenuação no comprimento de onda do bombeio (αp) e do sinal (αs). 

Colocamos também neste gráfico o perfil de atenuação. 

 

 
Figura 4.10 – Ganho obtido para cada ponto do pico de eficiência de ganho Raman 

 
Analisando mais criteriosamente podemos ver que na curva superior há uma queda 

brusca no valor do ganho em 1468,2 nm, pois o bombeio tem comprimento de onda de 1380,0 

nm, ou seja, ponto onde o pico d´água atenua a potência de bombeamento. Na curva 

intermediária, apesar do bombeio estar em 1300 nm, o primeiro vale ocorre devido ao pico de 

atenuação da fibra causar a perda de potência do sinal que está em 1378 nm. Já o segundo 

vale é provocado pelo mesmo motivo da curva superior. Para o sinal em 1468,2 nm 

(comprimento de onda onde ocorre o vale nas duas curvas – com e sem atenuação) o 

deslocamento em freqüência de 13,056 THz resulta num deslocamento em comprimento de 

onda de 88,2 nm. 

Pode-se concluir através da figura 4.10 que o ganho do amplificador Raman utilizando a 

fibra Raman da OFS [37] é maior na região compreendida pela banda “O” mesmo 

considerando o aumento da atenuação. 
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4.4 Resumo 

Neste capítulo foi demonstrado o procedimento de determinação do laser de bombeio e 

parâmetros da fibra que influenciam diretamente no ganho do amplificador Raman. Foi 

considerado nos cálculos um único laser de bombeio em sentido contra-propagante à 

transmissão do sinal. Foi verificado que é possível utilizar a fibra Raman da OFS Fitel 

Denmark em qualquer região do espectro óptico sendo que a região de maior ganho encontra-

se na banda “O”. 
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5 Caracterização do modelo e expansão da largura espectral 

5.1 Amplificador com um laser de bombeio 

Para fazer a caracterização do amplificador foi criado um modelo no software de 

simulação VPI (Virtual Photonic Incorporated) considerando os estudos feitos anteriormente. 

Neste modelo temos o seguinte esquema: 

 
Figura 5.1 – Esquema simulado no VPI 

 
Foi inserido um laser de bombeio em sentido contra-propagante de 1240 nm e 300 mW 

de modo a obter o pico de ganho em 1310 nm e comprovar o estudo do ganho feito no 

capítulo 4. 

Para obter o espectro de ganho do amplificador foi considerado na entrada um bloco 

WDM representando a inserção de 100 canais cobrindo uma faixa de 220 a 240 THz, ou seja, 

1249 a 1363 nm sendo que cada canal possuía – 60 dBm de potência. Foi utilizado esse valor 

bem baixo para obter o ganho referente a pequenos sinais evitando também o efeito da 

saturação. O objetivo neste primeiro momento era obter a envoltória do ganho independente 

do comprimento de onda dos canais que estariam sendo utilizados. 

Na saída foi colocado um OSA (Optical Spectrum Analyser) para análise das potências 

de saída de cada canal e visualização da emissão espontânea. Foi colocado um analisador que 

recebe sinal da entrada e da saída e gera graficamente o espectro do ganho do amplificador. 
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Além do comprimento de 6 km foram configurados os seguintes parâmetros na fibra 

óptica, modelo FiberBi:  

a) Atenuação: neste parâmetro denominado pelo VPI de AttFileName foi inserido um 

arquivo em extensão .dat (Ramanloss.dat) contendo os dados de atenuação da fibra 

Raman fornecido pela OFS [37] conforme visto no item 4.3.1 do capítulo 4. Na 

primeira coluna é especificada a freqüência em Hz e na segunda, o valor da atenuação 

em dB/m naquela freqüência. Seguem abaixo alguns dados do arquivo como exemplo: 

# Dados da fibra Raman Fiber (OFS) 
# Frequencia[Hz] Perda[dB/m] 
1.7647e+14  4.21e-04 
1.7699e+14  4.03e-04 
1.7751e+14  3.89e-04 

Quanto maior a quantidade de dados fornecidos neste arquivo maior é a fidelidade 

do modelo com a fibra real. Nas freqüências não especificadas, o simulador faz a 

interpolação dos dados fornecidos. Para esta simulação foram inseridos dados de 

atenuação de 1000 a 1700 nm (ou 176,47 a 300,00 THz) com espaçamento de 5 nm. 

 
b) Área efetiva: este parâmetro é encontrado na FiberBi como CoreAreaFileName. Nele 

foi inserido um arquivo chamado de RamanFiber_Aeff.dat contendo os valores de área 

efetiva sendo a primeira coluna correspondente a freqüência em Hz e a segunda 

descrevendo a área efetiva em m2. Foram inseridos dados de 1100 a 1430 nm (209,80 

a 272,73 THz) calculados no item 4.3.3 para a banda “O” e 1440 a 1590 nm (188,68 a 

208,33 THz) que foram enviados pela OFS. 

# Parametros de area efetiva  
# Frequencia[Hz]  Area efetiva[m^2]  
1.88679E+14  1.9833E-11 
1.89873E+14  1.9555E-11 
1.91083E+14  1.9255E-11 
 
Esses dados são importantes por determinar a razão entre os valores das áreas 

efetivas tornando possível encontrar um dos fatores que contribui no aumento da 
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eficiência de ganho Raman para a banda “O” conforme demonstrado pela equação 4.13 

do capítulo 4. Sem esse arquivo a área efetiva é considerada erroneamente como 

constante e o segundo fator da equação 4.13 fica igual a 1 ao invés de 1,35. 

 
 

c) Eficiência de ganho Raman: esse parâmetro deve ser configurado com dados de 

eficiência de ganho Raman da fibra que se deseja analisar procurando se possível, 

inserir dados obtidos diretamente com os fabricantes. Cada fibra tem o seu espectro 

Raman medido através da inserção de um laser de bombeio. O VPI permite configurar 

esse parâmetro de duas maneiras: por aproximação gaussiana ou inserindo um arquivo 

contendo dados pontuais. No primeiro caso, o valor inserido em RamanCoefficient é 

especificado como sendo o pico da eficiência de ganho Raman num deslocamento em 

freqüência de 13 THz e os parâmetros Tau1 e Tau2 indicam a largura do espectro 

Raman. O segundo método, utilizado em nossa simulação, possibilita a inserção de um 

arquivo com extensão .vpd no parâmetro RamanFileName que contém os dados de 

eficiência de ganho Raman. Neste caso deve ser informado também a freqüência do 

laser de bombeio utilizado para gerar os dados do arquivo no parâmetro 

RamanFilePumpFrequency. É através deste valor que o VPI calcula a razão de 

freqüência (ou comprimento de onda) do primeiro fator da equação 4.13. Se os dados 

de eficiência de ganho Raman forem obtidos com o mesmo laser de bombeio que se 

deseja fazer a simulação, esse fator é igual a 1. Portanto, é possível inserir o arquivo 

no simulador diretamente da forma como foi recebido do fabricante independente do 

comprimento de onda ou calcular previamente os dados de eficiência e inserir no 

modelo utilizando o mesmo comprimento de onda que se deseja analisar. Veremos a 

seguir as duas possibilidades. 
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Sendo inserido diretamente o arquivo recebido do fabricante, o parâmetro 

RamanFilePumpFrequency será configurado com 206.4693737e12 Hz correspondendo a 

1453 nm. A primeira coluna do arquivo especifica o deslocamento em freqüência dado em Hz 

e a segunda contém os valores de eficiência de ganho Raman em W-1.m-1. Veja alguns dados 

do arquivo inclusive o valor de pico do espectro: 

# Dados fornecidos pela OFS 
# Comprimento de onda de bombeio: 1453 nm (206,4693737e12 Hz) 
# df [Hz]  g[1/m/W] 
0.0000E+00  0.00000E+00 
3.0000E+10  5.29736E-06 
6.0000E+10  1.07495E-05 
...   ... 
1.3056E+13  2.45000E-03 
...   ... 

 

Outra possibilidade é calcular previamente a eficiência de ganho Raman para a banda 

“O” conforme visto no item 4.3.4 do capítulo 4 e utilizar esses dados no arquivo. O parâmetro 

RamanFilePumpFrequency deverá ser configurado com 241.768111e12 Hz correspondendo a 

1240 nm, obtendo-se desta forma o pico do ganho em 1310 nm. Temos a seguir alguns dados 

do arquivo como exemplo. 

# Dados calculados para a banda O 
# Comprimento de onda do laser: 1240 nm (241.768111e12 Hz) 
# df [Hz]  g[1/m/W] 
0.0000E+00  0.00000E+00 
3.0000E+10  8.11323E-06 
6.0000E+10  1.64646E-05  
...   ... 
1.3056E+13  3.88080E-03 
...   ... 
 

Note que o valor de pico aumentou de 2,45 para 3,88 conforme calculado anteriormente. 

Foram inseridos nos arquivos um total de 1230 pontos distribuídos entre 0 e 26,65 THz 

de deslocamento em freqüência (∆f). Fazendo uma verificação dos dois arquivos inseridos no 

modelo de simulação, tivemos como resultado utilizando o primeiro arquivo, um ganho de 

15,7 dB e no segundo um valor de 15,5 dB. 
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O arquivo inserido no parâmetro RamanFileName contém dados obtidos com o 

bombeio contra-propagante e despolarizado em relação ao sinal. Se no arquivo houvessem 

dados obtidos com sinal e bombeio co-polarizado, ou seja, polarizações alinhadas ao longo da 

fibra (ver figura 3.5), seria necessário que os fatores RamanForwardToForward, 

RamanBackwardToForward, RamanBackwardToBackward, RamanForwardToBackward 

fossem corrigidos para 0,5. Esses fatores descrevem variações de eficiência para as várias 

configurações sinal-bombeio. Como os dados inseridos no arquivo foram obtidos na mesma 

configuração do modelo, todos os fatores acima foram configurados para 1,0. 

Essas correções são importantes pois as medições de resposta Raman podem ser feitas 

em uma pequena seção do material. No entanto, em uma fibra longa, a partir de dezenas de 

metros, as polarizações do sinal e bombeio irão rotacionar, um em relação ao outro ao longo 

da fibra em todos os estados de polarização. Desta forma, o valor do ganho efetivo irá 

diminuir. 

Temos a seguir o gráfico referente ao ganho do amplificador obtido utilizando o modelo 

criado no VPI: 

 

 
Figura 5.2 – Gráfico do ganho na banda “O” obtido pelo amplificador criado para simulação no VPI 
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Utilizando o mesmo modelo porém, configurando os parâmetros para a banda “C” 

(tabela 4.7 do item 4.3.6), podemos visualizar o gráfico da figura 5.3: 

 

 
Figura 5.3 – Gráfico do ganho obtido com o modelo configurado para a banda “C” 

 
Para a simulação acima na banda “C”, foram inseridos na entrada 130 canais 

abrangendo de 180 a 206 THz, ou seja, 1456 a 1666 nm com potência de aproximadamente -

60dBm para obter ganhos com baixa potência de entrada e para que pudéssemos visualizar o 

espectro de ganho do amplificador. Cada canal está sendo representado por um ponto no 

gráfico. 

Nos dois casos foram mantidos constantes a potência do laser de bombeio em 300 mW 

e o comprimento da fibra em 6 km para que os resultados pudessem ser comparados com os 

calculados no capitulo 4. Pelo simulador, os valores de ganho no pico foram 15,7 dB para 

1310 nm e 12,5 dB para 1550 nm, que concordam muito bem com os valores calculados no 

capítulo anterior. 

5.2 Amplificador com múltiplos bombeios 

5.2.1 Princípio do múltiplo bombeio 

Analisando em termos da freqüência do bombeio (vp), do fônon óptico (vph) e do sinal 

(vs), o espalhamento Raman estimulado pode ocorrer quando (equação 5.1): 
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phps vvv −=      (5.1) 

Se múltiplas freqüências de bombeio são inseridas no meio Raman então teremos o 

espalhamento estimulado Raman de cada bombeio excitando a fibra simultaneamente. Neste 

caso podemos expressar a equação 5.2 para cada freqüência de bombeio i: 

phipis vvv −= ,,      (5.2) 

Isto significa que freqüências diferentes de sinal podem receber individualmente, ganho 

de diferentes freqüências de bombeio em um único meio de amplificação Raman ao mesmo 

tempo. Essa característica é fundamental para se obter uma larga banda de amplificação usado 

em transmissão WDM, pois pode-se controlar o formato do espectro do amplificador Raman a 

fim de conseguir maior largura e ganho plano utilizando múltiplas freqüências de bombeio na 

mesma fibra. 

Na fibra óptica, o fônon óptico resulta num espectro largo. Por isso, o espetro de ganho 

Raman gerado por uma freqüência de bombeio já é largo em torno de 10 a 20 nm 

considerando um sinal de aproximadamente 1550 nm. Como resultado, em bombeio WDM, 

cada ganho Raman proporcionado por cada freqüência de bombeio normalmente sobrepõe 

(overlap) o outro. Por esta razão, uma freqüência de sinal recebe a soma das sobreposições de 

ganho de diferentes freqüências de bombeio. 

Vamos considerar a análise da potência do sinal ao longo da fibra. Se levarmos em 

consideração a atenuação da fibra e o ganho Raman gerado por um único bombeio, temos a 

seguinte equação 5.3 abaixo conforme visto no capítulo 3: 

SSSP

SPeff

SPRS PPP
vvA

vvg

dz

dP
α−=

),(

),(
   (5.3) 

onde PS e PP são as potências de sinal e bombeio respectivamente, z é a distância de 

propagação, αS é o coeficiente de atenuação da fibra no comprimento de onda do sinal, Rg  é 
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o coeficiente de ganho Raman e effA  é a área efetiva sendo que esses últimos, em função das 

freqüências de bombeio e sinal. No caso de bombeio WDM, a equação é modificada para a 

equação 5.4 a seguir [42]: 

     ∑ −=
i

SSSiP

SiPeff

SiPRS PPP
vvA
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dz

dP
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),(
   (5.4) 

onde o índice i representa a ordem dos lasers de bombeio. O ganho na saída de uma fibra de 

comprimento L pode ser descrito pela equação 5.5 em escala linear: 

     
∑

= i

iP
SiPeff

SiPR
LP

vvA

vvg

lin eG
,

,

,

),(

),(

.      (5.5) 

onde iPP ,  descreve a potência média de iPP , ao longo da distância L. Se expressarmos a 

equação em dB, obtemos a seguinte relação de proporção expressa pela equação 5.6: 
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    (5.6) 
 

Isto indica que a composição do espectro de ganho Raman pode ser expressa em função 

da soma logarítmica de espectro de eficiência de ganho Raman, 
eff

R

R
A

g
C =  gerada por 

diferentes freqüências de bombeio proporcional às respectivas potências e também de acordo 

com o deslocamento em freqüência de cada bombeio. 

5.2.2 Caracterização do modelo com múltiplos bombeios: 

Normalmente, os amplificadores Raman são projetados para transmissão WDM pela 

possibilidade de ganho plano num espectro largo sendo ajustado de acordo com o número de 

lasers de bombeio, largura de banda do sinal, tipo de fibra utilizada e nível de ganho desejado. 

Uma forma conveniente de projetar um amplificador Raman com maior largura de banda é 

iniciar pela determinação dos comprimentos de onda de bombeio e em seguida, estimar a 

quantidade de potência de bombeio necessária de cada laser. Todos os lasers são acoplados à 
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fibra em configuração co- e/ou contra-propagante utilizando combinadores passivos (pump 

combiner, WDM combiner, polarization beam combiner) [42-44]. 

Conforme comentado anteriormente, pode-se utilizar a sobreposição de espectros 

Raman de modo a obter um conjunto comprimentos de onda de bombeio. Para isso, é 

necessário conhecer o espectro de eficiência de ganho Raman da fibra que será utilizada como 

meio de amplificação. O importante num primeiro momento é testar se alguns comprimentos 

de onda de bombeio são suficientes para obter o formato do ganho desejado. Neste caso, 

podemos alterar gradativamente os comprimentos de onda alterando também, se for 

necessário, a potência dos lasers de modo a obter um ganho plano. Se necessitar alargar a 

banda, novos comprimentos de onda de bombeio devem ser inseridos respeitando o 

deslocamento em freqüência da região desejada. 

Não é fácil escolher o melhor conjunto de comprimentos de onda de bombeio devido ao 

fato de que o espectro Raman na fibra óptica normalmente tem um formato assimétrico em 

torno do pico. Dessa forma, quando é inserido um novo laser de bombeio para aumentar a 

banda de amplificação, todos os anteriores devem ser re-calibrados. Além disso, existe 

também o efeito da transferência de energia de bombeio para bombeio causado pelo 

espalhamento estimulado Raman entre os bombeios que também influencia no formato do 

espectro. 

Por causa da transferência de energia de bombeio para bombeio, os lasers de 

comprimento de onda mais curtos sofrem uma perda extra enquanto os de comprimento de 

onda mais longos recebem ganho dos mais curtos. Isso significa que as potências de bombeio 

de comprimentos de onda curtos tendem a ser mais altas que os de comprimentos mais 

longos. 

Considerando esta amplificação Raman de segunda ordem e mais outros efeitos 

adicionais, houve a necessidade de estender o modelo descrito anteriormente. Foi verificado 



75 

por Kidorf e sua equipe [45] que a dependência com a temperatura da emissão espontânea era 

importante para o amplificador com larga banda de amplificação por aumentar a figura de 

ruído (NF – Noise Figure). Além disso, foi observado que o efeito de espalhamento Rayleigh 

(DRBS – Double Rayleigh Backscattering) também chamado de interferência de múltiplos 

caminhos (MPI – Multipath Interference) poderia afetar o desempenho do amplificador 

devido ao longo comprimento da fibra de amplificação. 

A equação 5.7 descreve o modelo numérico do espalhamento estimulado Raman quando 

se têm múltiplos bombeios [42-45]: 

m

vvvv
v PP

dz

dP
εα +−= ±

±

 

  ( )∑
>

−+± ++
v

v

v PP
A

g
P

µ
µµ

µ

µ  

  ( ) ( )[ ] µµ
µ

µµ

µ

µ
∆−Θ+++ ∑

>

−+
TvPP

A

g
hv

v

v ,12  

  ( )∑
<

−+± +−
v v

v

v PP
A

gv
P

µ
µµ

µ

µ
 

( )[ ]∑
<

± ∆−Θ+−
v v

v

v Tv
A

g
hvP

µ

µ
µµ ,14    (5.7) 

   
onde os sub-índices µ e v se referem as freqüências ópticas, sobre-índices + e – se referem as 

ondas em sentido co- e contra-propagante, respectivamente, Pv é a potência óptica numa 

largura de banda infinitesimal ∆v em torno de v, αv é o coeficiente de atenuação, εv é o 

coeficiente de espalhamento contra-propagante Rayleigh, Av é a área efetiva da fibra óptica na 

freqüência v, gµv é o coeficiente de ganho Raman na freqüência v devido ao bombeio na 

freqüência µ, h é a constante de Planck, kB é a constante de Boltzmann, T é a temperatura e ∆µ 

é a largura de banda de cada componente em freqüência em torno da freqüência µ. A equação 

5.8 (similar a equação 4.11) descreve a expressão de Θ (vp – vs, T) como o número de fônons 

em equilíbrio térmico na temperatura T também chamado de fator de Bose-Einstein: 
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Analisando a equação 5.7 temos que o primeiro termo é a perda na fibra já incluindo a 

atenuação devido ao espalhamento Rayleigh. O segundo termo acopla os modos que viajam 

em sentido co- e contra-propagante pelo espalhamento Rayleigh reverso. O terceiro termo 

corresponde ao ganho dos modos que viajam em sentido co-propagante na freqüência v. O 

quarto termo se refere a emissão espontânea dos modos que estão viajando em sentido co- e 

contra-propagante em todas as freqüências acoplados aos modos co-propagantes de 

freqüência v. O quinto termo é a perda dos modos co-propagantes de freqüência v devido a 

emissão estimulada e o sexto e último termo corresponde a perda dos modos co-propagantes 

devido a emissão espontânea. 

Em resumo, esta expressão considera as interações Raman bombeio-bombeio, bombeio-

sinal e sinal-sinal, comportamento do bombeio (pump depletions) devido à transferência de 

energia Raman, espalhamento Rayleigh contra-propagante, perda na fibra, ruído de emissão 

espontânea Raman e ruído térmico. 

Para complementar a caracterização do modelo, foi inserido no parâmetro 

RayleighFileName da fibra um arquivo .dat contendo os dados da fibra Raman 

correspondentes ao espalhamento Rayleigh: 

# Parâmetro RayleighFileName da banda O 
# freq[Hz]  Neta[1/m] 
2.20588E+14  6.06031E-07 
2.21402E+14  6.15026E-07 
2.22222E+14  6.24188E-07 
...   ... 
2.38095E+14  8.22562E-07 

 
A primeira coluna representa a freqüência dada em Hz e a segunda descreve os valores 

de coeficiente de espalhamento Rayleigh dado em m-1. Foram inseridos 20 pontos abrangendo 
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de 1260 a 1360 nm. Caso não seja inserido nenhum arquivo, o simulador interpreta esse 

parâmetro como constante e igual ao valor inserido em RayleighBackScatt. 

5.2.3 Simulações com múltiplos bombeios 

Visando um ganho aplainado que pudesse fornecer amplificação para toda a banda “O”, 

ou pelo menos parte dela, foram inseridos outros lasers de bombeio no modelo conforme 

veremos a seguir. Em todos os estudos deste tópico, a potência de entrada dos canais foi 

considerada bem baixa: - 60 dBm. 

No lugar do laser de bombeio da figura 5.1, foi inserido o bloco WDM representando a 

inserção de múltiplos lasers de bombeio. Pode-se configurar através dos parâmetros 

SourceDescription e InputFileName a inserção de um arquivo contendo informações sobre 

comprimento de onda (em nm) e potência dos lasers (em dBm). Neste processo inicial, foram 

colocados lasers de bombeio um a um até que o ganho obtido pelo amplificador abrangesse 

maior parte possível da banda “O”. Vejamos a seguir o estudo para verificar o ganho com 

múltiplos bombeios: 

a) Dois bombeios 

Neste primeiro caso, foram inseridos dois lasers de bombeio: 1225 nm e 1243 nm com 

23 dBm e 24 dBm respectivamente. 

Segue abaixo o espectro encontrado: 

 
Figura 5.4 – Ganho do amplificador Raman com 2 bombeios: 1225 e 1243 nm 
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Comparando com a figura 5.2, podemos notar o alargamento do pico e o aumento do 

ganho de 15,7 para aproximadamente 20 dB pois o SRS dos dois bombeios são somados 

espectralmente. O ganho é plano entre 1305 e 1315 nm resultando na amplificação de 1 a 2 

canais CWDM espaçados de 10 nm. 

Numa tentativa de expandir a largura de amplificação com apenas 2 lasers, colocamos o 

primeiro laser com comprimento de onda mais baixo (1220 nm). Foi necessário, no entanto, 

aumentar a potência deste laser para 25 dBm pois tínhamos que compensar o aumento da 

atenuação. 

Trazendo o primeiro laser para um comprimento de onda mais baixo criou-se um vale 

entre os picos conforme pode ser visto na figura 5.5. Mesmo tendo aumentado a potência 

deste primeiro laser, o ganho médio ficou mais baixo, em torno de 18 dB. Apesar destes 

inconvenientes, a vantagem é que se o espaçamento entre canais for de 10 nm, é possível 

amplificar 3 canais (um a mais que o caso anterior): 1290, 1300 e 1310 nm com variação de 1 

dB entre os picos. 

 
Figura 5.5 - Ganho do amplificador com 2 bombeios: 1220 e 1243 nm 

 
Neste segundo caso, foram utilizados os seguintes bombeios: 1220 nm com 25 dBm e 

1243 nm com 22 dBm. 
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b) Três bombeios 

Desejando aumentar a faixa de amplificação foram colocados 3 lasers de bombeio. Se 

um novo laser é inserido no circuito, independente do comprimento de onda e do valor de 

potência, todo o formato do ganho é modificado pois o efeito SRS de todos os bombeios são 

somados. Como o espectro Raman não tem um formato linear, a curva do ganho fica toda 

distorcida. Para obter ganho plano com a inserção de mais um laser é necessário alterar 

também o comprimento de onda e a potência dos outros dois lasers de bombeio já inseridos 

anteriormente. 

Temos a seguir a melhor configuração para geração de ganho quase plano aumentando 

1 canal na banda “O”: 

- 1210 nm com 22 dBm; 

- 1220 nm com 21 dBm; 

- 1240 nm com 21 dBm. 

Desta forma, obtemos o seguinte gráfico de amplificação: 
 

 
Figura 5.6 - Ganho do amplificador com 3 bombeios: 1210, 1220 e 1240 nm 

 
Neste caso, obtemos um ganho de 14 dB com variação de mais ou menos 0,5 dB numa 

faixa de 1285 a 1315 nm sendo possível a amplificação de 4 canais CWDM espaçados de 10 

nm: de 1280 a 1310 nm. 
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c) Quatro bombeios 

A melhor configuração obtida com 4 bombeios foi: 

- 1213 nm com 22 dBm; 

- 1225 nm com 19 dBm; 

- 1237 nm com 19 dBm; 

- 1258 nm com 19 dBm. 

Para este caso foi obtido o seguinte gráfico: 

 
Figura 5.7 - Ganho do amplificador com 4 bombeios: 1213, 1225, 1237 e 1258 nm 

 
O ganho médio para este caso foi de 11 dB com variação de mais ou menos 0,5 dB 

numa faixa de 1290 a 1330 nm. Neste caso, é possível amplificar 5 canais de 1290 a 1330 nm 

espaçados de 10 em 10 nm. 

d) Cinco bombeios 

Nesta configuração foi possível aumentar a faixa de amplificação para 1270 a 1330 nm 

possibilitando a transmissão de até 7 canais CWDM espaçados de 10 em 10 nm. Os lasers de 

bombeio foram os seguintes: 

- 1200 nm com 24 dBm; 

- 1213 nm com 22 dBm; 

- 1225 nm com 18 dBm; 

- 1237 nm com 17 dBm; 

- 1258 nm com 15 dBm. 
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Neste caso, o ganho médio foi de 14 dB com variação de mais ou menos 1 dB como 

podemos ver na figura a seguir: 

 
Figura 5.8 - Ganho do amplificador com 5 bombeios: 1200, 1213, 1225, 1237 e 1258 nm 

 

e) Seis bombeios 

Com o objetivo de possibilitar a utilização deste amplificador em um sistema CWDM 

com no máximo 8 canais espaçados de 10 nm (ou 4 canais espaçados de 20 nm) foi inserido 

mais um laser de bombeio.  

Em todos os casos anteriores, evitou-se colocar lasers em comprimento de onda mais 

longos (acima de 1260 nm) pois havia a possibilidade de ocorrer uma sobreposição do laser 

de bombeio com a banda de amplificação. Neste caso, foi necessário colocar um laser de 

comprimento de onda maior tentando evitar que o mesmo ficasse próximo do primeiro canal 

de transmissão (1270 nm). Vejamos a nova configuração e o respectivo gráfico de 

amplificação: 

- 1196 nm com 24,7 dBm (300 mW); 

- 1207 nm com 21 dBm; 

- 1220 nm com 20 dBm; 

- 1234 nm com 18 dBm; 

- 1255 nm com 13 dBm; 

- 1265 nm com 8 dBm. 
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Figura 5.9 - Ganho do amplificador com 6 bombeios: 1196, 1207, 1220, 1234, 1255 e 1265 nm 

 

O ganho médio obtido foi de 15 dB com variação de mais ou menos 1 dB sendo 

possível amplificar de 1270 a 1340 nm. No entanto, há o inconveniente do último canal (1340 

nm) ter uma amplificação mais baixa (4 dB a menos que a média), pois o último bombeio 

(1265 nm) tem uma configuração limitada pelo motivo comentado anteriormente. Há uma 

possibilidade de melhorar a amplificação deste último canal porém, o laser de bombeio 

deveria ser colocado entre o primeiro e o segundo canal de transmissão, ficando no melhor 

caso exatamente no meio: 1275 nm. Como em comprimento de onda de 1340 nm (último 

canal) a atenuação numa fibra de transmissão padrão tende a ser menor que nos primeiros 

canais, não chegando ainda numa região comprometida pelo pico da água, acreditamos que 

não haveria problemas em termos uma amplificação mais baixa. 

Para melhorar a amplificação deste último canal, poderia ser colocado outro laser ou 

deslocado o último laser para um comprimento de onda mais longo, ou seja, dentro da banda 

de amplificação. Isso só é possível se o sistema que utilizar o amplificador possuir um 

espaçamento entre canais suficientemente largo para se locar lasers de bombeio, sendo que 

esses lasers devem ser controlados para que a largura de linha não sobreponha os canais de 

transmissão. 
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5.3 Resumo 

O modelo criado no VPI foi caracterizado de forma a obter dados do amplificador na 

banda “O” utilizando dados de uma fibra real, no caso a fibra Raman da OFS Fitel Denmark. 

A simulação demonstrou haver compatibilidade com os dados calculados no capítulo anterior. 

Nesta primeira análise do amplificador com múltiplos bombeios procurou-se obter o 

ganho aproximadamente plano independente do sistema em que o amplificador fosse 

utilizado. Há, porém, o inconveniente do alargamento da banda de amplificação estar limitada 

pela sobreposição dos comprimentos de onda dos bombeios com os sinais devido ao 

deslocamento em comprimento de onda (∆λ) corresponder a ~70 nm e a banda “O” abranger 

100 nm. Desta forma, é necessário conhecer os canais que deverão ser amplificados para que 

possa haver a melhor adequação dos lasers de bombeio. O próximo capítulo explora a 

caracterização do amplificador com o objetivo de operar num sistema CWDM. 
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6 O amplificador projetado para um sistema específico 

6.1 Aprimoramento do amplificador para um sistema CWDM 

 
Quando se deseja amplificar um sistema com múltiplos canais, CWDM por exemplo, é 

desejável que o amplificador possua um espectro de ganho plano e uma faixa larga que pode 

ser obtido combinando múltiplos lasers de bombeio conforme visto anteriormente no capítulo 

5. Nas duas análises que mostramos a seguir, o objetivo era obter uma faixa espectral larga e 

ganho plano de aproximadamente 10 dB [24, 43, 46] na banda “O” e determinar a menor 

quantidade de bombeios e seus respectivos comprimentos de onda e potências. Os lasers de 

sinal estão em regime CW com potência de entrada de – 10 dBm por canal de modo a evitar a 

região de saturação. 

Nosso estudo demonstrou que é possível obter ganho aplainado com 70 nm de largura 

espectral na região compreendida pela banda “O” o qual necessitaria de quatro lasers de 

bombeio de aproximadamente 12XX nm. Para um sistema CWDM com 8 canais de 1270 a 

1340 nm com espaçamento de 10 nm [47], os 4 comprimentos de onda dos bombeios seriam: 

1202, 1225, 1242 e 1265 nm com potências que dependem diretamente do ganho desejado 

sendo limitado pela saturação do dispositivo conforme veremos no próximo tópico. Por 

exemplo, para se obter um ganho médio de 10,5 dB necessitaríamos de uma potência total de 

27 dBm, ou seja, ~502,4 mW que seria distribuído entre os lasers de bombeio conforme 

mostrado na figura 6.1 [48, 49] a seguir: 
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Figura 6.1 - Eficiência de ganho Raman para cada um dos 4 bombeios. Comprimento de onda dos 

bombeios: 1202, 1225, 1242 e 1265 nm. Potências correspondentes: 25,5, 19,3, 16,5 e 12,5 dBm 

 
Em nosso segundo estudo, desenvolvemos um amplificador com capacidade para 

trabalhar em toda a banda “O”, ou seja, 100 nm. A figura 6.2 demonstra os canais CWDM de 

1260 a 1360 nm e o ganho aplainado para esta aplicação. Neste caso, seriam necessários 6 

lasers de bombeios para amplificar os 11 canais com ganho médio de 10,5 dB. Os 

comprimentos de onda para este caso seriam: 1194, 1213, 1233, 1255, 1275 e 1285 nm com 

potências de bombeio de 27, 21,3, 15, 7,5, 8,5 e 9,5 dBm respectivamente, resultando numa 

potência total de aproximadamente 28,4 dBm ou seja, 689,3 mW.  

 
Figura 6.2 - Eficiência de ganho Raman para cada bombeio. Comprimentos de onda: 1194, 1213, 1233, 

1255, 1275 e 1285 nm. Potências de bombeio: 27, 21,3, 15, 7,5, 8,5 e 9,5 dBm 
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Note que em ambos os casos – figura 6.1 e 6.2, o valor da potência de bombeio decresce 

com o aumento do comprimento de onda. Isto ocorre pois há interações entre bombeios em 

que a energia dos comprimentos de onda curtos é transferida aos bombeios de comprimentos 

de onda longos [46], conseqüentemente estes últimos necessitam de potência inicial mais 

baixa. Podemos notar nas figuras 6.3 e 6.4 a evolução das potências de bombeio ao longo dos 

6 km de fibra para os dois amplificadores estudados anteriormente. Em ambos os casos, os 

bombeios estão em sentido contra-propagante (da direita para esquerda) com os canais 

CWDM. 

 

Figura 6.3 – Evolução das potências de bombeio ao longo dos 6 km de fibra para o amplificador de 70 nm 

 
Podemos verificar pela figura 6.3 que o primeiro bombeio, de 1202 nm é o que inicia 

com maior potência sendo da ordem de 25,5 dBm e ao longo da fibra vai perdendo potência 

rapidamente até finalizar com ~3,8 dBm. O segundo bombeio (1225 nm) tem um 

comportamento constante no início e após cerca de 1 km, decai ao longo da fibra mas não tão 

bruscamente quanto o primeiro. Já os bombeios 3 e 4 (1242 e 1265 nm) recebem energia dos 

primeiros devido a interação entre bombeios (pump-pump interaction) e re-utilizam para obter 

ganho na região de transmissão da banda “O” num efeito de espalhamento Raman de segunda 

ordem [45]. 
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Figura 6.4 – Evolução das potências de bombeio ao longo dos 6 km de fibra para o amplificador de 100 

nm 

 
Na figura 6.4 que se refere ao amplificador com 6 lasers de bombeio, podemos notar o 

mesmo efeito verificado anteriormente, ou seja, o primeiro bombeio iniciando com uma 

potência bem mais alta que as demais, neste caso com 27 dBm, o segundo com uma potência 

inicial praticamente constante somente no inicio e depois ao longo da fibra decai perdendo 

energia e os demais recebendo energia pela interação entre bombeios. Percebe-se no entanto, 

que os últimos dois canais praticamente não perdem potência de bombeio porém, tem a 

função de receber a energia dos bombeios com comprimentos de onda curtos e converter num 

efeito de espalhamento Raman de segunda ordem para a região que será amplificada. Se 

forem retirados, a região dos comprimentos de onda mais longos da banda “O” não é 

amplificada. 

Por último, deve ser notado que o amplificador na figura 6.1 representa um dispositivo 

em que a largura de banda de 70 nm na banda “O” é obtido sem a intersecção dos 

comprimentos de onda de bombeio nos canais de sinal. O amplificador na figura 6.2 tem a 

vantagem de prover ganho numa largura de banda maior (100 nm) ou seja, ao longo de toda a 

banda “O” mas necessita de mais dois lasers de bombeio que são locados entre os primeiros 
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canais CWDM. Procurou-se neste caso, colocar ambos exatamente no meio dos canais 

CWDM: 1275 e 1285 nm balanceando as potências de forma a obter o ganho aplainado. 

6.2 Análise da Saturação do amplificador 

A saturação (ou compressão) é caracterizada pela redução no ganho quando se tem um 

aumento na potência de entrada dos canais num amplificador [50]. Considera-se que o 

amplificador está operando de forma saturada quando há uma queda de pelo menos 3 dB do 

seu ganho máximo. Este efeito é mais acentuado quando há um maior número de canais de 

entrada ativos. No caso de sistemas WDM, a potência de entrada é uniformemente reduzida 

em todos os canais para evitar a saturação do ganho. 

Para os dois amplificadores, analisamos o ganho do dispositivo considerando cinco 

valores de potência de entrada por canal: 0, -5, -10, -20 e –30 dBm. Na figura 6.5 [49] 

podemos ver o resultado do amplificador com 70 nm de largura de banda que está 

amplificando 8 canais com espaçamento de 10 nm. 

 
Figura 6.5 – Análise da saturação do amplificador Raman considerando diferentes valores de potência de 

entrada com 8 canais de 1270 a 1340 nm inseridos na entrada do dispositivo 

 
O ganho aplainado foi obtido considerando sinais de entrada de –10 dBm por canal. Se 

a potência de entrada for alterada para –20 dBm por canal, o ganho aumenta ~0,3 dB. Já para 
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um valor de –30 dBm, o ganho se mantém inalterado. Por outro lado, quando a potência de 

entrada do sinal é elevada para um valor acima de –10 dBm, há uma redução significante no 

ganho conforme demonstrado para os casos com –5 e 0 dBm por canal. 

 
Figura 6.6 – Análise da saturação do ganho do amplificador Raman considerando diferentes valores de 

potência de entrada quando 11 canais de 1260 a 1360 nm são inseridos na entrada do dispositivo. 

 
Para o segundo amplificador que é representado pela figura 6.6, nós temos 11 canais 

com espaçamento entre canais de 10 nm numa faixa de 1260 a 1360 nm. O ganho é plano para 

potência de entrada de –10 dBm por canal. Quando a potência de entrada é decrescida para 

um valor de –20 dBm por canal, o ganho aumenta aproximadamente 0,3 dB. Novamente, para 

um valor de –30 dBm, não há quase nenhuma mudança no ganho. Por outro lado, se 

aumentarmos a potência de entrada para –5 e 0 dBm por canal, o ganho decresce sendo que o 

ganho fica comprometido para potências de entrada bem altas. Além disso, note que há um 

declínio no ganho com o aumento do comprimento de onda. Isto pode ser explicado pelas 

interações bombeio-bombeio e espalhamento Raman de segunda ordem que afeta os 

comprimentos de onda mais longos. O declínio do perfil do ganho para potências de sinal de 

entrada altas não é um problema se considerarmos que ela está proporcional ao perfil de 

atenuação da fibra padrão que pode ser encontrada ao longo dos enlaces de comunicação. 
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Numa outra análise da saturação deste amplificador, colocamos todos os 11 canais 

ligados a um atenuador variável e na seqüência foram conectados à entrada do amplificador. 

Fizemos um estudo de três canais: 1, 6 e 11 sendo 1260, 1310 e 1360 nm respectivamente. 

Podemos ver na figura 6.7 a variação do ganho em relação a potência de entrada dos canais no 

amplificador. 

 
Figura 6.7 – Análise do ganho em função da potência de entrada dos canais 01, 06 e 11. 

 
Podemos notar o ponto de encontro dos ganhos com potência de entrada de –10 dBm 

pois foi com esta potência que o ganho de ~10,5 dB foi ajustado no amplificador. Para este 

ponto e esta configuração de bombeios, o canal 1 (1260 nm) está trabalhando na região linear 

da curva e exatamente por isso, não sofre alteração no ganho. Já os canais 6 e 11 são mais 

sensíveis à saturação sendo que com potência de –10 dBm trabalham numa região 

parcialmente comprometida pela saturação mais ainda não é crítica já que o valor de ganho 

linear estaria em torno de 11 dB. Considerando uma queda no ganho de no máximo 3 dB, é 

recomendável que este amplificador opere com no máximo 0 dBm por canal sendo obtido 

para este caso um ganho de aproximadamente 8 dB. 
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Caso seja necessário, é possível ajustar o ganho aplainado de 10 dB considerando 

potências de entrada maior do que –10 dBm por canal (0 dBm, por exemplo). Neste caso, a 

potência necessária dos lasers de bombeio será bem maior fazendo com que a eficiência de 

bombeio seja baixa e o amplificador opere de forma saturada. Este dado é fundamental para a 

determinação do melhor posicionamento (booster, em linha ou pré) deste tipo de amplificador 

num sistema WDM. 

Numa última análise da saturação, colocamos este último amplificador operando com os 

5 canais padrão ITU-T que seriam os comprimentos de onda: 1270, 1290, 1310, 1330 e 1350 

nm. Conforme esperado, o decréscimo do ganho para 0 dBm de potência por canal é menor 

que a situação com 11 canais. Por exemplo, para um comprimento de onda de 1310 nm 

operando num sistema com 11 canais, o ganho foi igual a 8,5 dB. Entretanto, com 5 canais o 

ganho para este mesmo canal foi de 9,5 dB. 

6.3 Análise do ruído do amplificador 

Além do ganho, o amplificador também produz ruído que quando acumulado pode 

ocasionar a deterioração do sinal transmitido. A principal fonte de ruído é a emissão 

espontânea amplificada (ASE) que além de ser inevitável, surge justamente no processo de 

criação da banda de amplificação. No caso de amplificadores Raman, a ASE é gerada pelo 

espalhamento Raman espontâneo. A geração da ASE pode ser descrita pela expressão 6.1 

[48]: 

    ( ) ±±
±

+−=± APPARAA
A PPCP

dz

dP
λλα ,  

        ( ) ( )[ ] PrefAPAR PBhTC νλλ Θ++ 1,                  (6.1) 

onde ±
AP é a potência de ASE em uma polarização, em uma largura de banda Bref, propagando 

na direção ± z. PP é a potência de bombeio despolarizada total na posição z, viajando nas duas 

direções. A diferença entre esta equação e a 3.1 do capítulo 3 para o sinal é o termo adicional 
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que considera o número de fônons em equilíbrio térmico dada pelas equações 4.11 e 5.8 sendo 

aqui apresentada pela equação 6.2: 

     ( )
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−
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                (6.2) 

onde h é a constante de Planck, kB é a constante de Boltzmann, T é a temperatura e ν∆  é a 

freqüência de separação entre o bombeio e o sinal. Para uma temperatura de 25°C, 

14,0≈Θ no pico de ganho Raman ( ν∆ = 13 THz). 

No caso de geração de ASE com múltiplos bombeios e sinais WDM, a expressão que 

governa o surgimento da ASE ±
iAP ,  em uma polarização e em uma largura de banda Bref (em 

Hz), válido para ambas as direções z pode é dada pela equação 6.3: 
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onde αi são os coeficientes de atenuação, em

ist ,γ  e ab

ist ,γ são os fatores de emissão e absorção 

estimulados, ab

isp,γ  e em

isp,γ  são os fatores de absorção e emissão espontânea dadas pelas 

equações 6.4 a 6.7. 
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onde ( )
jiRC λλ ,  são as eficiências de ganho Raman dependentes do comprimentos de onda de 

sinal iλ  e bombeio jλ , ±
jP são as potências de bombeio, h é a constante de Planck, vj são as 
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freqüências de bombeio e ( )TijΘ  são os fatores de ocupação de fônons dependes da 

temperatura T dada pela expressão 6.8: 

     ( ) ( )
1exp
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vvh
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ji

ij                 (6.8) 

onde kB é a constante de Boltzmann. 

6.3.1 Relação Sinal Ruído Óptico (OSNR – Optical Signal-to-Noise Ratio) 

Alguns parâmetros podem descrever o ruído em amplificadores Raman. Um deles é a 

relação sinal ruído óptico (OSNR). Ele é definido como a relação entre a potência do sinal 

óptico Pout e a potência de ASE PASE numa dada largura de banda que normalmente é de 0,1 

nm [34, 40] em torno do comprimento de onda do sinal, podendo ser descrita pela equação 

6.9: 

( )polarizadanãoASE

out

P

P
OSNR

−

=                 (6.9) 

Normalmente são incluídas todas as polarizações da potência de ASE mesmo que 

somente as componentes com o mesmo estado de polarização do sinal produza o ruído de 

batimento (beat noise). Algumas definições de ASE consideram-na parcialmente polarizada 

podendo ocasionar algumas discrepâncias quando se tem ganho (ou perda) dependente da 

polarização. 

A potência de ruído dentro de uma largura de banda de medição Bm (em ambas as 

polarizações de um amplificador óptico com perdas internas insignificantes) pode ser 

relacionada com o seu ganho, G pela equação 6.10 [3]: 

msppolarizadanãoASE hvBGnP )1(2)( −=−              (6.10) 
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onde h é a constante de Planck, v é freqüência do sinal e nsp é o parâmetro de inversão de 

população relacionada com a diferença de freqüência entre bombeio e sinal pela equação 

6.11: 
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onde kB é a constante de Boltzmann e T é a temperatura. 

Desta forma, temos as medições de potência de ASE para os dois amplificadores 

conforme pode ser observado nas figuras 6.8 e 6.9. 

 

 
Figura 6.8 – Potência de ASE do amplificador com 4 bombeios e banda de 1270 a 1340 nm 

 

Esses valores foram medidos no modelo do simulador considerando uma temperatura de 

300 K com todos os lasers de bombeio ativos e todos os canais na entrada do amplificador 

desligados. A largura de linha considerada foi de 0,1 nm correspondendo a 17,5 GHz em 1310 

nm e o ganho igual a ~10,5dB sendo convertido para um valor adimensional. 
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Figura 6.9 – Potência de ASE do amplificador com 6 bombeios e banda de 1260 a 1360 nm 

 

Nas figuras 6.10 e 6.11 podemos observar os valores de OSNR medidos para os dois 

amplificadores que podem ser calculados pela expressão 6.9: 

 

 
Figura 6.10 – OSNR do amplificador com 4 bombeios e banda de 1270 a 1340 nm 
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Figura 6.11 – OSNR do amplificador com 6 bombeios e banda de 1260 a 1360 nm 

 
Para o primeiro amplificador temos uma variação no valor de OSNR correspondente a 

41,8 dB para um comprimento de onda de 1270 nm até 46,0 dB para 1340 nm. No segundo 

temos valores mais baixos de OSNR: em torno de 34,0 dB para 1260 nm até 41,8 dB para 

1360 nm indicando que para os mesmos 10,5 dB de ganho podemos ter maior intensidade de 

ruído em cada canal quando tentamos alargar a banda inserindo mais lasers de bombeio. 

6.3.2 Figura de Ruído (NF – Noise Figure) 

A figura de ruído indica o quanto o amplificador degrada a relação sinal ruído (SNR - 

Signal Noise Ratio) de um sinal quando é amplificado. Esta definição foi adaptada a partir da 

primeira caracterização de amplificadores de microondas e é definida pela equação 6.12 [48]: 

     
out

in

SNR

SNR
NF =                            (6.12) 

No caso de amplificadores ópticos é considerado que o sinal da entrada não tem ruído e 

a degradação ocorre devido ao ruído de disparo (shot) devido a própria natureza da luz. Essa 

aproximação garante que a figura de ruído tenha o máximo de sensibilidade ao ruído 

adicionado pelo amplificador. Além disso, assume-se que a relação sinal ruído de saída SNRout 

é medida usando um fotodetetor ideal com uma eficiência quântica de 100%. 
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No caso onde o ruído de batimento sinal-espontâneo é a fonte dominante de ruído 

adicionado pelo amplificador, a figura de ruído pode ser descrita pela equação 6.13 [48]: 

( )
GGhvB

LP
NF

ref

A 12
+≈

+

               (6.13) 

O primeiro termo corresponde ao ruído de batimento sinal-espontâneo e o termo 
G

1  se 

refere ao ruído de disparo (shot). Há também a possibilidade de incluir outras contribuições 

como o batimento espontâneo-espontâneo e a interferência de múltiplos caminhos (MPI – 

Multiple Path Interference) que não foram consideradas no estudo deste modelo. 

Veja a seguir nas figuras 6.12 e 6.13 os valores de figura de ruído medido nos dois 

amplificadores simulados que podem também ser calculados através da equação 6.13. 

 

 
Figura 6.12 – Ganho e figura de ruído do amplificador com 4 bombeios e banda de 1270 a 1340 nm 
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Figura 6.13 – Ganho e figura de ruído do amplificador com 6 bombeios e banda de 1260 a 1360 nm 

 
Para o primeiro amplificador temos um valor de figura de ruído que varia de 8,2 dB em 

1270 nm até 4,2 dB em 1340 nm e no segundo amplificador de quase 12 dB em 1260 nm até 

4,2 dB em 1360 nm. Em ambos é possível verificar que em comprimentos de onda curtos 

temos maior intensidade de ruído resultando num valor mais alto de figura de ruído. No 

segundo amplificador em que temos maior largura de banda, a figura de ruído é mais alta nos 

primeiros canais devido ao ruído provocado pelos dois últimos lasers de bombeio que foram 

inseridos entre os canais de entrada do amplificador. 

Apesar do amplificador estar operando em bandas diferentes, temos o mesmo valor de 

ganho configurado por Miyamoto em seu amplificador Raman discreto, ou seja, em torno de 

10 dB. Os dados obtidos em nossa simulação são comparáveis com os dados encontrados em 

seu artigo [46] que foram de 9,2 dB em 1470 nm até 5,3 dB em 1610 nm como pode ser visto 

na figura 6.14. 



99 

 
 

Figura 6.14 – Ganho e figura de ruído do amplificador Raman para 8 canais CWDM [46] 

 

6.4 Resumo 

Tendo um sistema CWDM pré-definido é possível minimizar a quantidade de lasers de 

bombeio abrangendo uma maior largura de banda de amplificação. Foi possível reduzir de 6 

para 4 o número de lasers de bombeio suficiente para amplificar uma faixa de 70 nm e utilizar 

6 lasers para cobrir toda a banda “O” sendo que para este último modelo foi necessário 

colocar 2 lasers de bombeio entre os canais CWDM. 

O ganho plano foi ajustado para – 10 dBm de potência por canal sendo verificado que o 

ideal para operação deste amplificador seria operar com no máximo 0 dBm/canal de forma a 

evitar a região de saturação. É possível utilizar o amplificador com ganho ajustado para uma 

potência mais alta nos canais de entrada sendo necessário o reajuste das potências de 

bombeio. 

Foi analisada a figura de ruído do amplificador Raman sendo encontrados valores mais 

altos em comprimentos de onda curtos e de maior magnitude quando há lasers de bombeio 

entre os comprimentos de onda de sinal. 
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7 Conclusão e comentários 

O aumento na Eficiência de Ganho Raman é capaz de compensar o aumento da 

atenuação na banda “O” proporcionando um ganho no Amplificador Discreto de até 3 dB 

superior ao na banda “C”. Para obter o mesmo ganho nas duas regiões, considerando 

bombeios com mesma potência, necessitaríamos de uma fibra óptica 50% maior para a banda 

“C”. O limite do ganho na banda “O” é determinado pelo comprimento da fibra óptica e pela 

potência do laser de bombeio, sendo que deve ser analisada a proporção entre atenuação, 

comprimento efetivo e Eficiência Raman. 

Mesmo considerando a atenuação no cálculo do ganho, o Amplificador Raman Discreto 

pode ser mais eficiente em comprimentos de onda menor considerando a mesma fibra óptica, 

comprimento de fibra e potência de bombeio. A região de pico do ganho Raman está em torno 

da banda “O” como pode ser visto na figura 4.10. 

A largura de banda de amplificação é limitada pela possível sobreposição em 

comprimentos de onda dos bombeios com os sinais. Esse fato impede a expansão da largura 

de banda quando não se sabe exatamente quais canais serão amplificados devido a 

necessidade de definição do comprimento de onda de bombeio. 

É possível obter ganho aplainado de 10,5 dB com 4 lasers de bombeio para abranger 70 

nm e 6 para amplificar 100 nm na banda “O”. A saturação influencia no desempenho do 

amplificador sendo mais crítico quando o ganho é ajustado com potências de entrada dos 

canais acima de 0 dBm por canal em se tratando de sistema CWDM com espaçamento de 10 

nm. 

A figura de ruído é mais alta em comprimentos de onda curtos sendo mais críticos no 

caso em que se necessita inserir lasers de bombeio entre os canais CWDM. 
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