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RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho é estudar enlaces WDM de longa distância (centenas 
de km) operando a altas taxas de transmissão. A compensação de dispersão é 
incluída para canais operando a taxas de 10 Gb/s. 

O enlace óptico entre Campinas e São Paulo da Rede GIGA é usado como 
referência para o estudo apresentado e cuja caracterização experimental é 
confrontada com os resultados simulados. Esse estudo prevê a definição da 
localização da fibra DCF no enlace e a configuração para operar com 08 e 16 canais 
à 10 Gb/s cada e com espaçamento entre canais de 200 e 100 GHz, 
respectivamente. 

Foram realizadas medições na rede experimental WDM instalada no Centro de 
Referência Tecnológica (CRT) da Embratel no Rio de Janeiro. Nestes experimentos, 
procurou-se investigar a variação do ganho e da figura de ruído dos amplificadores 
do sistema no caso da inserção e retirada de um canal. Através de simulação foi 
realizado o estudo para o upgrade do enlace de 03 canais à 2,5 Gb/s para 08 canais 
à 10 Gb/s.  

A técnica de compensação da dispersão investigada nesta pesquisa prevê a 
utilização de fibras compensadoras da dispersão (DCF) e as simulações foram 
realizadas para diversos comprimentos de DCF visando identificar o melhor 
compromisso entre baixa taxa de erro e desempenho uniforme dos canais.  

Outro objetivo deste trabalho é a análise de sistemas em 40 Gb/s. Um sistema 
monocanal 40 Gb/s, operando em fibras STD de até 4 km, foi analisado em 
simulação e uma configuração mais otimizada, com base em um receptor de melhor 
desempenho, foi proposta. 
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ABSTRACT 

 

 

The main goal of this work is to provide a comprehensive study on long distance 
(hundreds of kilometers) WDM networks, with each channel operating at 10 Gb/s, 
including GVD compensation. 

The optical link between Campinas and São Paulo, that is part of the “Rede 
GIGA” network, is used as a reference for the study presented. The experimental 
characterization is compared with simulated results. The link analysis is performed in 
order to define the DCF allocation and the configuration to operate with 08 and 16 
channels at 10 Gb/s. Channel spacing is 200 and 100 GHz, respectively.  

The experimental characterization of a WDM network installed at Centro de 
Referência Tecnológica (CRT) was developed. CRT is a Laboratory from Embratel at 
Rio de Janeiro – Brazil. The tests were performed to investigate the influence of 
inserting or dropping one channel in the amplifiers gain and noise figure. An upgrade 
from 03 channels at 2.5 Gb/s to 08 channels at 10 Gb/s is proposed by simulation 
and the use of Dispersion Compensating Fibers (DCF) is included to compensate the 
chromatic dispersion. Different DCF lengths have been simulated in order to obtain 
the best solution to the link in terms of reaching a low BER and keeping performance 
uniformity between the channels. 

Additionally a 40 Gb/s single channel system operating in standard fiber (up to 4 
km) has been analyzed and an optimized configuration, based on a better 
performance PIN-based receiver, is proposed. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

A multiplexação por divisão de comprimento de onda (Wavelength Division 

Multiplexing – WDM) consiste na transmissão de múltiplas portadoras ópticas 

simultaneamente em uma mesma fibra óptica, moduladas independentemente, 

permitindo uma melhor utilização da banda de transmissão da fibra óptica 

(AGRAWAL, 2002). 

Os primeiros sistemas WDM, utilizavam uma configuração bastante simples, 

permitindo transmitir um canal na janela de transmissão de 1,3 µm e outro na janela 

1,55 µm (AGRAWAL, 2002). 

Com o desenvolvimento de amplificadores ópticos na década de 90, foi possível 

implementar sistemas com maior número de canais e menor espaçamento entre os 

canais. Isto permitiu a transmissão de múltiplos canais na mesma fibra, alcançando 

taxas de transmissão da ordem de dezenas de Gb/s (RAMASWAMI, 1998). 

Um sistema básico WDM consiste em um transmissor composto por um grupo 

de lasers operando em diferentes canais de comprimentos de onda, os quais são 

acoplados a um multiplexador que tem como função agregar todos os canais em 

uma única fibra. A fibra óptica é o meio de transmissão e o demultiplexador, é 

responsável por separar os canais multiplexados no lado da recepção do enlace. 

Em enlaces ponto-a-ponto de longa distância são implementados amplificadores 

ópticos ao longo do enlace para compensar a atenuação da fibra. Este tipo de 

amplificação evita a conversão eletro-óptica, que com o aumento da taxa de 

transmissão, torna-se mais complexa e cara (IEC, 2005). Uma das principais 

vantagens da amplificação óptica é produzir ganho em uma faixa óptica extensa 

para todos os canais do sistema. Os amplificadores ópticos são transparentes à taxa 

ou ao formato de modulação utilizados (BORELLA, 1997).  

Os amplificadores ópticos mais comuns são os amplificadores a fibra dopada 

com érbio (Erbium Doped Fiber Amplifier – EDFA) e o amplificador Raman, que 

operam na janela de 1,55 µm (AGRAWAL, 2002). Em ambos os tipos de 

amplificadores o ganho varia em função do comprimento de onda do sinal. O EDFA 
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possui faixa de operação em torno de 35 nm, na qual é desejável a obtenção de um 

ganho plano (BORELLA, 1997). 

Para sistemas WDM operando em longas distâncias, a largura de banda máxima 

do enlace é limitada pela banda de operação dos amplificadores (BORELLA, 1997). 

O aproveitamento máximo da banda do enlace WDM implica no espaçamento 

mínimo entre os canais, porém surgem dificuldades como a construção de lasers 

com pequena variação da freqüência central, o aparecimento de efeitos não-lineares 

e o aumento do ruído de diafonia (crosstalk) na recepção, originado à partir da 

interferência entre os canais (VRIZLYNN, 2003). 

Cada canal é modulado individualmente e assim em um sistema WDM é 

possível transmitir canais com taxas diferentes, sendo a taxa de transmissão do 

enlace WDM igual a soma das taxas de cada canal. Existem diversos fatores que 

limitam a taxa de transmissão dos canais, tais como, a técnica de modulação 

utilizada e o alargamento do pulso devido à dispersão. Em um sistema operando 

numa faixa de potência em que os efeitos não-lineares são desprezíveis, o 

alargamento do pulso na recepção é causado basicamente por fenômenos como 

dispersão por velocidade de grupo (Group Velocity Dispersion – GVD) ou dispersão 

cromática e a dispersão do modo de polarização (Polarization Mode Dispersion – 

PMD). No caso da PMD, sistemas operando a taxas iguais ou maiores que 10 Gb/s 

são afetados (AGRAWAL, 2002). 

As técnicas de modulação podem ser divididas entre direta e externa, sendo que, 

na primeira, cada laser de sinal que compõe o transmissor é modulado pela variação 

da corrente de polarização. Na modulação externa, empregada quando são 

consideradas taxas de transmissão da ordem de Gb/s, são usados dispositivos como 

o modulador de Mach-Zehnder (BORELLA, 1997). A modulação externa apresenta 

melhor desempenho para sistemas de altas taxas, porque evita a deformação do 

sinal modulado, comumente observado na modulação direta. 

No caso das componentes de dispersão, a GVD é causada pela variação da 

constante de propagação na fibra em função do comprimento de onda. Como 

conseqüência, o pulso modulado tem a largura finita e, portanto, é composto por um 

espectro de freqüências, onde as diferentes componentes propagam-se com 

velocidades ligeiramente diferentes. Ao ser detectado no receptor, há uma diferença 

entre o tempo em que o fotodetector é iluminado pelo comprimento de onda mais 

rápido e o mais lento. Isto faz com que o pulso recebido tenha uma duração maior 
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do que o pulso transmitido. Se esse alargamento do pulso observado for excessivo 

pode ocorrer a interferência intersimbólica (Inter Symbol Interference – ISI) no 

receptor. A ISI tem como conseqüência a detecção errada de bits, por exemplo, um 

bit “0” é interpretado como bit “1”, o que leva ao aumento da taxa de erro de bit (Bit 

Error Rate – BER) (DERICKSON, 1998). 

Para compensar a dispersão, há técnicas de compensação da dispersão 

cromática (GVD), que podem ser agrupadas como: compensação no transmissor, 

compensação no receptor e compensação no meio de transmissão (KAMINOW, 

2002). As técnicas de compensação no transmissor implicam em modificações do 

espectro a ser transmitido. Já as técnicas de compensação no receptor atuam no 

ajuste do instante de decisão do receptor. Ambas as técnicas, além do alto grau de 

complexidade, produzem baixa eficiência na compensação da dispersão. No entanto 

produzem bom resultado quando combinadas com outras técnicas. 

O uso de fibras compensadoras de dispersão (Dispersion Compensating Fiber – 

DCF), é o exemplo mais comum de técnica de compensação de dispersão no meio 

de transmissão. Essa técnica é explorada neste trabalho e baseia-se na utilização de 

fibras que possuem a curva de variação da dispersão em função do comprimento de 

onda com comportamento inverso ao observado em fibras monomodo padrão de 

telecomunicações (Standard Single-Mode Fiber – STD). A compensação à partir do 

uso de fibras DCF apresenta um alto grau de compensação, é transparente à taxa 

ou ao formato de modulação e devidamente dimensionada, produz uma boa 

resposta para sistemas multi-canais ocupando uma extensa banda óptica (> 30 nm) 

(AGRAWAL, 2002). 

O objetivo deste trabalho é estudar enlaces de longa distância (centenas de km) 

operando a taxas de transmissão da ordem de Gb/s. A compensação de dispersão é 

discutida no caso de transmissão igual ou superior a 10 Gb/s. 

A operação de enlaces WDM em altas taxas (2,5 Gb/s e 10 Gb/s) e longas 

distâncias especificados com 8 e 16 canais de entrada são analisados. O enlace 

óptico entre Campinas e São Paulo da Rede GIGA é usado como referência para o 

estudo apresentado e cuja caracterização experimental é confrontada com os 

resultados simulados. A metodologia utilizada consiste em analisar e confrontar os 

dados de medições disponíveis. 
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O ajuste dos parâmetros de entrada disponíveis na ferramenta de simulação é 

realizado até que seja atingido um bom acordo entre os resultados medidos e 

modelados. 

Reproduzir o layout de simulação o mais próximo possível da montagem 

experimental garante a confiabilidade necessária para extrapolar os resultados 

confrontados para configurações diferentes da que foi medida, como por exemplo, 

aumentar o número de canais e a taxa de transmissão de cada canal. 

Realizaram-se também medições na rede experimental WDM instalada no 

Centro de Referência Tecnólogica da Embratel. A rede medida é um enlace WDM 

ponto-a-ponto com um amplificador óptico e um equipamento que permite a inserção 

e retirada de canais ao longo do enlace. Os experimentos podem ser divididos em 

03 partes, na primeira os equipamentos foram conectados sem o uso de fibras 

ópticas. Na segunda e terceira partes foi implantado um enlace de 250 km de fibra 

padrão e fibra com dispersão deslocada não nula (Non-Zero Dispersion Shifted Fiber 

– NZD), respectivamente. 

Nos experimentos procurou-se investigar o comportamento de uma rede WDM 

com a variação de potência no enlace e responder perguntas tais como: No caso de 

inserir ou retirar um canal, o que acontece com o ganho e a figura de ruído dos 

amplificadores ao longo do enlace.  

Esta dissertação está estruturada da seguinte maneira: 

Capítulo 1 – Este capítulo descreve sucintamente um enlace WDM (ponto-a-

ponto) de longa distância operando a alta taxa (Gb/s). As perdas por atenuação na 

fibra, as limitações na taxa de transmissão dos canais devido à GVD e o método 

utilizado na compensação da GVD são apresentados. 

Capítulo 2 – Apresenta a teoria sobre as limitações impostas ao enlace WDM 

devido aos efeitos de perdas por atenuação, dispersão cromática (GVD), e PMD. 

Também são descritos o princípio de funcionamento dos amplificadores EDFA e as 

principais soluções de compensação da dispersão. 

Capítulo 3 – Descrevem-se as ferramentas, layout e as técnicas de simulação 

utilizadas. Os resultados da modelagem são confrontados com resultados medidos 

na rede experimental do Projeto GIGA e medições realizadas no CRT – Embratel. 

Capítulo 4 – Os resultados das medições realizadas no CRT – Embratel são 

apresentados e discutidos neste capítulo. 
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Capítulo 5 – As discussões finais e a relevância deste trabalho são apresentadas 

neste capítulo. 

As referências bibliográficas utilizadas nesta pesquisa estão colocadas no final 

deste trabalho. 

Abaixo, têm-se os trabalhos publicado e aceito para publicação durante o 

desenvolvimento desta dissertação: 

• FORTES, D.N.L., PONTES, M.J. e GIRALDI, M.T.M.R. Upgrading the 

Transmission Capacity of Local Area Networks by Improving the Receiver 

Performance. SPIE Photonics Europe, Abril 2006. 

• FORTES, D.N.L., PONTES, M.J., GIRALDI, M.T.M.R. e MARTINEZ 

M.A.G. Compensação distribuída da dispersão cromática em enlaces 

multicanais operando a altas taxas. MOMAG, Agosto 2006. 
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2 ASPECTOS TEÓRICOS 

 

 

 

Entre os efeitos de perdas que ocorrem em sistemas WDM, os mais relevantes 

são: a atenuação, a dispersão (Group Velocity Dispersion – GVD) e os efeitos não-

lineares. À medida que a taxa de transmissão aumenta para 10 Gb/s existem outros 

efeitos que passam a ser importantes e implicam no aumento das perdas do 

sistema. É o caso da dispersão do modo de polarização (Polarization Mode 

Dispersion – PMD). Para taxas iguais ou superiores a 10 Gb/s a GVD e a PMD 

passam a comprometer o funcionamento do sistema e exigem que técnicas de 

gerenciamento de dispersão sejam consideradas. 

Uma importante figura de mérito para a análise de desempenho em um sistema 

WDM é a taxa de erro de bit (Bit Error Rate – BER). Um valor alto da BER indica o 

mau funcionamento de um enlace e a medição da BER e da potência do sinal óptico 

são usadas na análise de identificação de falhas na rede. Porém, em situações que 

o sistema está sob o efeito da dispersão cromática ou efeitos não-lineares a análise 

da BER e da potência são insuficientes para analisar o desempenho do sistema. 

Nestas condições, a degradação da BER se dá devido às deformações na forma do 

pulso recebido. O diagrama de olho, permite a análise da forma do pulso elétrico de 

uma grande sequência de bits, sendo possível verificar alterações tanto de 

amplitude, quanto no alargamento do pulso. 

Neste capítulo serão abordadas as principais fontes de perdas em um sistema 

WDM, tais como, atenuação, dispersão cromática e efeitos não lineares. Também 

serão descritos os métodos de análise de desempenho através da BER e do 

diagrama de olho. 
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2.1 EFEITO DE PERDAS EM SISTEMAS WDM 

 

 

2.1.1 ATENUAÇÃO 

 

 

Um sistema de comunicação em fibra óptica está sujeito aos efeitos da 

atenuação do sinal ao se propagar ao longo da fibra óptica. O sinal é acoplado na 

fibra com uma determinada potência e ao percorrer a distância total do enlace o sinal 

de saída no lado oposto da fibra tem uma amplitude menor do que o sinal 

originalmente transmitido. 

Como conseqüência, o efeito da atenuação limita o comprimento total de um 

enlace óptico de longa distância. A atenuação tem diferentes componentes e pode 

ser causada pela absorção material da fibra de sílica, por espalhamento Rayleigh 

que é fortemente dependente do comprimento de onda e por imperfeições na forma 

cilíndrica da própria fibra. 

O fenômeno conhecido como absorção material pode ser considerado de 

natureza intrínseca ou extrínseca. No caso de absorção material intrínseca, parte do 

sinal óptico que se propaga na fibra é absorvida pelo material que compõe a fibra de 

sílica, normalmente utilizada em fibras ópticas empregadas em telecomunicações. 

Enquanto a absorção denominada como material extrínseca é causada pelas 

impurezas que são remanescentes do processo de fabricação. 

O espalhamento Rayleigh, fortemente dependente do comprimento de onda do 

sinal propagante, ocorre devido à variação na densidade do material (ou do índice 

de refração) que compõe a fibra. Adicionalmente, as imperfeições na fabricação da 

fibra, como por exemplo pequenas variações do raio do núcleo ao longo de grandes 

extensões de fibra são outras fontes de atenuação do sinal.  

O coeficiente de atenuação é a soma da contribuição da absorção material, do 

espalhamento Rayleigh e das imperfeições no núcleo da fibra, é dado em unidades 

de [dB/km] e definido como a perda total do sinal para cada quilômetro propagado e 

pode ser definido por (AGRAWAL, 2002): 
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Onde: 

 

α – Coeficiente de atenuação 

L – Distância do enlace 

PS – Potência na saída do enlace 

PE – Potência na entrada do enlace 

 

O coeficiente de atenuação varia com o comprimento de onda e medições com 

fibras padrão de telecomunicações indicam o menor valor para comprimentos de 

onda próximos à 1,55 µm e apresentam o maior valor para comprimentos de onda 

próximos à 1,39 µm. Através da EQ. 2.1, pode-se calcular o comprimento máximo do 

enlace conhecendo-se o coeficiente de atenuação e as potências de sinal de 

entrada (PE) e de saída (PS) do enlace. Ou seja, substitui-se α pelo coeficiente de 

atenuação relativo ao comprimento de onda transmitido e iguala-se PS com a mínima 

potência exigida pelo receptor para decodificar o sinal óptico (sensibilidade do 

receptor). O valor de L calculado corresponde ao comprimento máximo do enlace 

para uma determinada potência de transmissão.  

Outro fator a ser considerado é o fato da sensibilidade do receptor ser 

diretamente proporcional à taxa de transmissão do enlace. Isto significa que com o 

aumento da taxa de transmissão, a atenuação no enlace torna-se ainda mais crítica. 

O desenvolvimento de amplificadores ópticos possibilitou a implantação de 

enlaces com distâncias superiores ao limite determinado pela atenuação da fibra. Os 

amplificadores mais usados em redes ópticas comerciais são os amplificadores com 

fibras dopadas com érbio (Erbium Doped Fiber Amplifier – EDFA) e serão tratados 

na próxima seção. 
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2.1.2 AMPLIFICADORES A FIBRA DOPADA COM ÉRBIO 

 

 

Todo sistema de comunicação por fibra óptica está sujeito às perdas devido a 

atenuação e quanto maior a taxa de transmissão, maiores serão os níveis de 

potência exigidos no enlace. 

Os amplificadores a fibra dopada com érbio, possibilitaram o desenvolvimento 

das redes WDM por possuírem uma banda de operação suficientemente larga para 

permitir a amplificação de vários canais simultaneamente. 

Devido à fibra dopada com érbio presente nos EDFAs ser opticamente ativa na 

região de 1,55 µm, esses amplificadores ópticos apresentam um bom desempenho 

para a faixa de comprimento de onda em torno de 1,55 µm ou na 3ª janela de 

comunicação por fibra óptica. 

Os amplificadores do tipo EDFA têm em sua configuração básica um acoplador 

em fibra cuja função é acoplar o sinal a ser amplificado e o sinal de bombeio à fibra 

dopada com o érbio. O sinal de bombeio é absorvido pela fibra dopada com érbio 

que adquire energia para a amplificação. A maioria dos amplificadores EDFA 

comerciais utilizam comprimento de onda de bombeio em torno de 980 nm, sendo 

também utilizados lasers de bombeio de 1480 nm ou a combinação de ambos 

(AGRAWAL, 2002). 

O processo de amplificação do sinal é descrito a partir da transição de energia 

ocorrida em um sistema de dois níveis discretos (estado metaestável ou excitado e o 

estado fundamental). O sinal é amplificado ao passar entre esses níveis de energia 

em que ocorre a emissão estimulada, assim se dá a geração de um fóton no mesmo 

comprimento de onda do sinal a ser amplificado (AGRAWAL, 2002). 

O ganho do EDFA varia de acordo com os parâmetros da fibra, principalmente 

da concentração de érbio e do comprimento da fibra, além das condições de 

operação do amplificador como a potência de bombeio e de sinal. O ganho pode ser 

definido de forma simplificada por (AGRAWAL, 2002): 
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Onde: 
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G – Ganho do amplificador 

Гs – Fator de confinamento do sinal 

σs
e – Seção eficaz de emissão do sinal 

σs
a – Seção eficaz de absorção do sinal 

N1 – População do estado fundamental 

N2 – População do estado metaestável 

dz – Valor infinitesimal do comprimento “z” de fibra dopada 

 

As características de fabricação da fibra dopada com érbio determinam o valor 

do parâmetro Гs, enquanto o tipo de dopante (érbio ou outro elemento de terra-rara 

como túlio, itérbio, etc.) define os valores das seções eficazes de emissão e 

absorção do sinal (σs
e e σs

a). Essas grandezas são dadas em unidades de [cm2] e 

são parâmetros críticos na determinação teórica do ganho do amplificador a fibra 

dopada. 

Para uma determinada característica de dopagem da fibra, pode-se obter 

diversos valores de ganho em um EDFA através da variação do comprimento da 

fibra amplificadora ou da potência de bombeio. Existe um compromisso entre o 

comprimento da fibra dopada e a potência de bombeio a ser acoplada à fibra. 

Os valores de N1 e N2 dependem tanto da potência de bombeio, quanto da 

potência do sinal de entrada do amplificador. Deve-se considerar que para um 

amplificador composto por uma fibra amplificadora de comprimento L e uma potência 

de bombeio fixa, o ganho varia proporcionalmente com a variação da potência de 

entrada. 

Além do ganho, outra característica importante dos amplificadores é a figura de 

ruído. A figura de ruído do amplificador é calculada a partir do coeficiente de 

emissão espontânea que depende das populações dos estados metaestável e 

fundamental. Este ruído é denominado emissão espontânea amplificada (Amplified 

Spontaneous Emission – ASE) e é a principal fonte de ruído do amplificador. Além 

disso a ASE varia com a potência de entrada do amplificador. A figura de ruído do 

EDFA pode ser definida por (AGRAWAL, 2002): 

 

eR nF 2=                    (2.3) 

 

Onde: 
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FR – Figura de ruído do EDFA 

ne – Coeficiente de emissão espontânea 

 

Sendo: 

 

( )12

2

NN

N
ne

−
=                   (2.4) 

 

Como o EDFA produz o ganho através do processo de emissão estimulada que 

exige a inversão da população na fibra dopada, a população do nível N2 sempre será 

diferente de 0 e ne > 1. É desejável obter a menor figura de ruído possível no 

amplificador óptico já que esse ruído será o principal responsável pela degradação 

da relação sinal/ruído de um sistema de longa distância contendo amplificadores 

cascateados. No caso de EDFAs o valor mínimo teórico corresponde a 3 dB 

(AGRAWAL, 2002). 

Além do esforço para projetar um amplificador com baixo valor de figura de 

ruído, a variação do ganho em função do comprimento de onda de entrada, que 

pode resultar numa indesejável oscilação de potência para os diferentes canais, é 

um dos fatores mais importantes na caracterização de um amplificador EDFA para 

operarem em redes WDM (BANEY, 1996). 

Uma das técnicas usadas para compensar a variação de ganho no EDFA é 

utilizar um filtro na saída do amplificador, cuja resposta é inversamente proporcional 

ao ganho do amplificador (JUNIOR, 2005). 

Conforme demonstrado pela EQ. 2.2, a variação de potência na entrada do 

amplificador causa variação tanto no ganho  do EDFA. 

Uma solução para manter o nível constante da potência de entrada em um 

amplificador é inserir um canal fora da banda, cuja amplitude varia de forma inversa 

à variação da potência de entrada do amplificador. 

Outra especificação importante se refere à potência de saturação do sinal de 

saída do EDFA que determina a potência máxima de saída do amplificador que pode 

ser obtida sob condições de operação saturada. O canal de saturação a ser 

discutido na descrição experimental deste trabalho vai estar relacionado à essa 

condição de operação do EDFA. 

Os EDFAs podem ser utilizados em três diferentes configurações em um sistema 
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de comunicação:  como amplificador de potência (ou booster) na saída do 

transmissor para aumentar a potência do sinal de saída; como amplificador de linha 

(in-line amplifier) para amplificar o sinal que se torna fortemente atenuado após se 

propagar por dezenas de quilômetros na fibra; ou como pré-amplificador (pre-

amplifier), onde é posicionado na entrada do receptor e tem a função de aumentar a 

sensibilidade do receptor. 

 

 

2.1.3 DISPERSÃO CROMÁTICA – GVD 

 

 

O desenvolvimento de amplificadores ópticos do tipo EDFA possibilitou a criação 

de enlaces ópticos de longas distâncias com menor custo e maior eficiência. O 

posicionamento correto dos amplificadores ópticos ao longo do enlace permite 

superar o limite de atenuação do enlace óptico. 

Uma vez contornado o problema da atenuação e na ausência de efeitos não-

lineares, o enlace óptico amplificado, operando em altas taxas e longas distâncias, é 

limitado pelo efeito da dispersão de velocidade de grupo ou dispersão cromática. 

A GVD é causada pela diferença na velocidade de propagação das 

componentes espectrais do pulso óptico que apresenta largura espectral finita, i.e. 

não é idealmente monocromático. Como um pulso modulado é composto por um 

espectro de freqüências, devido a dependência em freqüência da velocidade de 

grupo na fibra, cada parcela do sinal transmitido se propaga na fibra com uma 

velocidade de grupo específica. 

As componentes espectrais que foram transmitidas simultaneamente, sofrerão 

atrasos e incidirão no receptor em tempos distintos. Por isso, o fotodetector será 

iluminado por um tempo maior do que a duração do pulso. A conversão do sinal 

óptico em um pulso elétrico no fotodetector, resulta em um pulso recebido com a 

largura maior do que o pulso que foi transmitido. 

O aumento excessivo da largura do pulso na recepção (por exemplo, o dobro do 

período do bit), causa interferência entre os bits adjacentes, conhecida como 

interferência intersimbólica (Inter Symbol Interference – ISI). Nestas condições 

percebe-se uma alta taxa de erro de bits, ainda que o nível de potência óptica no 
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receptor ou a relação sinal/ruído sejam suficientemente altos. 

O coeficiente de dispersão D de uma fibra óptica é, por definição, o alargamento 

dado em unidades de [ps] de um pulso óptico, com uma largura de banda igual a 1 

nm e propagando-se em um enlace de 1km de distância. O valor típico de D pode 

ser definido por (KAMINOW, 2002): 
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Onde: 

D – Coeficiente de dispersão cromática; 

λ – Comprimento de onda do sinal transmitido; 

vg – Velocidade de grupo; 

β – Constante de propagação; 

c – Velocidade da luz no vácuo; 

β2 = d
2β/dω2 

 

Como exemplo, o valor da dispersão cromática de um sinal de comprimento de 

onda igual a 1550nm, transmitido em uma fibra padrão de telecomunicações (ITU 

G.652) é 17 ps/nm·km. Esse valor varia significativamente na faixa de operação do 

EDFA. A variação da dispersão cromática em função do comprimento de onda 

(dD/dλ) é conhecida como inclinação da dispersão (Dispersion Slope – S) ou 

dispersão de segunda ordem e pode ser definida por (KAMINOW, 2002):  
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Onde β3 = d
3β/dω3. 

 

O limite imposto pela dispersão cromática pode ser obtido fazendo com que o 

alargamento temporal máximo aceitável seja equivalente a um período de bit e pode 

ser calculado da seguinte forma (KAMINOW, 2002): 

 

LD = 1/(B·D·∆λ)                 (2.7) 
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Sendo B, a taxa de transmissão de bits. 

 

Supondo um sistema operando com a taxa de 10Gb/s, cujo transmissor é 

composto por um laser com largura espectral de 0,1 nm, a distância máxima que 

este enlace poderá atingir devido ao efeito da dispersão cromática, é de 

aproximadamente 60 km. 

Neste caso as técnicas de compensação da dispersão são aplicadas em enlaces 

ópticos para viabilizar enlaces de distâncias maiores e serão explicadas na próxima 

seção. 

 

 

2.1.4 COMPENSAÇÃO DA DISPERSÃO CROMÁTICA 

 

 

Diversas soluções para a compensação da dispersão foram propostas e 

demonstradas. Pode-se classificar as técnicas de compensação de dispersão como 

soluções implementadas no Transmissor, no Receptor ou no Enlace (KAMINOW, 

2002). 

As soluções implementadas no transmissor consistem basicamente em modificar 

o espectro do pulso a ser transmitido, de forma que as componentes espectrais de 

maior comprimento de onda (mais lentas) sejam transmitidas primeiro que as 

componentes de menor comprimento de onda (mais rápidas). Essa técnica é 

conhecida como pré-chirping. O resultado da aplicação do pré-chirping sobre o 

espectro do pulso produz efeito contrário à dispersão e pode ser obtido adicionando 

uma modulação de fase ao pulso a ser transmitido, através de um modulador de 

amplitude (Amplitude Modulation – AM) do tipo Mach-Zehnder não balanceado 

(KAMINOW, 2002). Outra maneira de se obter o pré-chirping é através da 

modulação em freqüência (Frequency Modulation – FM) do sinal óptico emitido pelo 

laser antes de ser inserido no modulador externo. Essa técnica foi demonstrada em 

um enlace de 100 km de fibra operando a 10 Gb/s com uma penalidade de potência 

de 2 dB (KAMINOW, 2002). 

Uma outra solução de compensação de dispersão na transmissão a altas taxas 
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é provocar o aparecimento do efeito não-linear denominado auto-modulação de fase 

(Self Phase Modulation – SPM), através do aumento da potência na ordem de 

alguns miliwatts. Isto é suficiente para provocar o deslocamento dos comprimentos 

de onda mais longos para o início do pulso óptico. Através dessa configuração, foi 

obtida uma penalidade de potência de apenas 1 dB para um enlace de 100 km, na 

taxa de 10 Gb/s e a potência de transmissão de 14 mW (KAMINOW, 2002).   

O esquema de compensação de dispersão conhecido como dispersion-

supported transmission, utiliza puramente a modulação em frequência (FM) ajustada 

ao comprimento do enlace para que a modulação em freqüência no transmissor 

resulte em uma modulação em amplitude no receptor. Essa técnica demonstrou 

resultados eficientes como a compensação de enlaces de até 200 km operando a 10 

Gb/s, resultando em uma melhora de 6 dB na sensibilidade do receptor (KAMINOW, 

2002). As desvantagens dessa técnica estão no fato de exigir que o laser tenha uma 

boa resposta à modulação FM e o sinal possa ser decodificado em 03 níveis.  

A combinação de técnicas de compensação de dispersão no transmissor 

também foi investigada, resultando em novas soluções. Uma delas é combinar um 

sinal com as características de pré-chirping, em um modulador que produz um sinal 

com baixa razão de extinção. Foi demostrado a melhoria de 2 dB em penalidade de 

potência para um enlace de 200 km operando a 10 Gb/s (KAMINOW, 2002).  

As soluções de compensação de dispersão no receptor, consistem basicamente 

na modificação do instante de decisão. O instante de decisão é ajustado de acordo 

com o último bit recebido ou através da análise da forma de onda do sinal modulado. 

Estas técnicas apresentam desempenho superior às técnicas de compensação 

no transmissor, porém a complexibilidade do circuito eletrônico aumenta com o 

aumento da taxa de transmissão. 

O terceiro grupo de técnicas de compensação de dispersão é conhecido como 

compensação no regime óptico ou compensação no enlace óptico. A compensação 

da dispersão é feita através de dispositivos como, interferômetros ou fibras 

compensadoras da dispersão, que podem estar localizados no início, no fim ou 

distribuídos ao longo do enlace. 

Abaixo temos uma breve descrição do princípio de funcionamento de algumas 

das principais técnicas de compensação no regime óptico (KAMINOW, 2002): 

• Interferômetro GT (Girest-Tourrois) – Um filtro composto por dois 

espelhos, sendo que um é parcial e o outro totalmente reflexivo. Todo 
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sinal refletido passa por um atraso diferencial em função do comprimento 

de onda. Como o interferômetro GT tem um comportamento periódico, 

caso a peridiocidade seja ajustada de acordo com o espaçamento entre 

canais, um único dispositivo pode ser usado para compensar os canais de 

um sistema WDM. 

• Associação de interferômetros de Mach-Zehnder – Através da associação 

de interferômetros de Mach-Zehnder (Mach Zehnder Interferomer – MZI), 

de forma que as componentes mais rápidas do espectro percorrem o 

braço mais longo do interferômetro e por outro lado as componentes mais 

lentas percorrem o braço mais curto (AGRAWAL, 2002). 

• Grade de Bragg uniforme ou Grade de Bragg Chirped – É construída uma 

grade de difração em uma fibra através da mudança periódica do índice 

de refração. Essa modificação causa a reflexão somente do sinal 

coincidente com o comprimento de onda de Bragg da grade, enquanto os 

demais comprimentos de onda são transmitidos normalmente. Partindo 

desse princípio são construídas grades de Bragg chirped de forma que as 

componentes mais lentas do espectro sejam refletidas logo no início do 

dispositivo e as mais rápidas percorrem um caminho mais longo até 

serem refletidas. Desta forma, todos os comprimentos de onda da entrada 

são refletidos, mas como o caminho que cada comprimento de onda 

percorre dentro do dispositivo é inversamente proporcional à velocidade 

de propagação de cada sinal na fibra, os sinais chegam na saída do 

dispositivo praticamente no mesmo instante, produzindo assim a 

compensação da GVD. A principal desvantagem é que esses dispositivos 

não são periódicos e possuem curta faixa de operação. Porém, afetam 

pouco o sinal propagante e no caso de um sistema WDM podem ser 

associados em série. 

• Fibras Compensadoras de Dipersão (Dispersion Compensating Fiber – 

DCF): As fibras do tipo DCF são projetadas para ter o coeficiente de 

dispersão D com valores próximos a -100 ps/nm·km em 1550 nm. A 

inclinação da dispersão possui o mesmo sinal (positivo) da maioria das 

fibras monomodo padrão. Por isso, em um sistema WDM a compensação 

total da dispersão só ocorre em um dos canais. 

Neste trabalho a técnica de compensação de dispersão explorada é baseada na 
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colocação de trechos de fibras compensadoras da dispersão (DCF) ao longo do 

enlace. 

As perdas de sinal devido à atenuação nas fibras DCF devem ser consideradas 

no projeto de um esquema de compensação. Em enlaces amplificados, uma solução 

eficiente para contornar esse problema é distribuir os trechos das DCF ao longo do 

enlace, assim as perdas de sinal nestas fibras serão compensadas pelos 

amplificadores localizados em pontos intermediários ao longo do enlace. 

O valor do coeficiente de dispersão D nas fibras padrão ou DCF, varia em função 

do comprimento de onda. Por isso, em um sistema multicanal, cada canal apresenta 

um coeficiente de dispersão distinto. Como o comprimento da DCF é calculado em 

função da dispersão sofrida pelo sinal, o comprimento da fibra DCF necessário para 

a compensação total da dispersão varia de canal para canal. 

Busca-se então, um sistema de compensação de dispersão único que apresente 

um bom desempenho para todos os canais do enlace. 

A expressão geral para o cálculo do coeficiente de dispersão em função do 

comprimento de onda é dada por (AGRAWAL, 2002): 

 

Dj(λn) = Dj + Sj(λn - λc)                 (2.8) 
 

Onde: 

Dj e Sj – Coeficiente e inclinação da dispersão da fibra “j”, respectivamente; 

λn  – Comprimento de onda do canal; 

λc – Comprimento de onda de referência da fibra; 

 

O comprimento da fibra DCF capaz de fazer a compensação total da dispersão 

do canal no enlace é calculado pela expressão (AGRAWAL, 2002): 

 

D1(λn)L1 +  D2(λn)L2 = 0                 (2.9) 
 

Onde: 

D1(λn) e D2(λn) – Coeficiente de dispersão para o canal λn na fibra padrão e DCF, 

respectivamente; 

L1 e L2 – Comprimento em km da fibra padrão e DCF, respectivamente; 
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Realizou-se nesta dissertação um estudo de compensação da dispersão 

utilizando DCF para um sistema operando com oito canais de entrada a 10 Gb/s 

cada e avaliou-se o desempenho dos canais em função do comprimento da fibra 

DCF. Para um sistema com a taxa de compensação acima de 120%, pode-se 

observar a variação da BER em até dez ordens de grandeza entre os canais. Por 

outro lado, observou-se que taxas de compensação inferiores ou iguais à 100% 

apresentaram altas taxas de erro e mostraram-se ineficientes para o enlace 

apresentado. 

O melhor compromisso entre baixa taxa de erro e menor variação de 

performance entre os canais foi obtido com taxas de compensação entre 100 e 

120% (FORTES, 2006b). 

 

 

2.2 ANÁLISE DE DESEMPENHO EM UM SISTEMA WDM 

 

 

Neste trabalho, duas grandezas são utilizadas como figuras de mérito para 

avaliar o desempenho do sistema WDM, e são a taxa de erro de bit e o diagrama de 

olho. 

A monitoração da taxa de erro de bit, ou BER (Bit Error Rate), permite avaliar o 

desempenho do sistema de comunicação óptica através do registro de erros durante 

um intervalo de tempo de transmissão do sinal. Este tipo de medição fornece um 

indicativo sobre a condição de operação do enlace. Porém, uma simples medição de 

BER não é suficiente para identificar o fenômeno que está causando a degradação 

do desempenho. 

Por outro lado, por meio da análise do diagrama de olho, verifica-se a diferença 

de amplitude entres os níveis lógicos e a duração do bit. Dessa maneira pode-se 

constatar qual é o efeito predominante no sistema ou qual é o efeito que limita a 

qualidade do sistema. 

Além disso pode-se estimar a BER através do diagrama de olho e da relação 

sinal-ruído óptica (Optical Signal to Noise Ratio – OSNR). Esses métodos são 

conhecidos como determinísticos e não foram considerados neste trabalho. O 

método usado nesse trabalho utiliza abordagem estatística para a estimativa da 
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BER. 

  

 

2.2.1 TAXA DE ERRO DE BIT (BIT ERROR RATE – BER) 

 

 

A expressão geral para determinar a taxa de erro de bit ou BER é dada pela 

quantidade de bits errados recebidos dividida pela quantidade de bits transmitidos. 

A decodificação do sinal elétrico é feita acumulando-se amostras de corrente 

tomadas na saída do fotodetector em um instante t conhecido como instante de 

decisão. O circuito de decisão verifica se o valor da amostra da corrente medida é 

superior ou inferior à corrente de decisão (ID). Caso seja superior o circuito entende 

que o bit recebido é o bit “1” e ao contrário o bit é entendido como sendo “0”. 

Devido à variação da potência do sinal óptico recebido e aos efeitos de ruído 

térmico e shot, a corrente de saída no fotodetector apresenta flutuação em torno dos 

valores da corrente do bit “0” e do bit “1”, I0 e I1 respectivamente. Ou seja, 

consideram-se os valores da corrente elétrica quando os bits recebidos são “0” e “1”, 

respectivamente. 

A decodificação ou leitura errada de um bit “1” ocorre quando a oscilação da 

corrente no instante de decisão faz com que o valor da corrente seja inferior à ID. O 

processo análogo pode ocorrer na decodificação errada do bit “0”. 

Desse modo, a BER é calculada como a soma da propabilidade de um bit “1” ser 

interpretado como “0” ou como a probabilidade de um bit “0” ser interpretado como 

“1”, conforme a expressão abaixo (AGRAWAL, 2002): 

 

BER = p(1)·p(0/1) + p(0)·p(1/0)             (2.10) 
 

Onde: 

p(1) – Probabilidade de transmissão do bit “1”; 

p(0)  – Probabilidade de transmissão do bit “0”; 

p(0/1)  – Probabilidade do bit “1” ser decodificado como “0”; 

p(1/0)  – Probabilidade do bit “0” ser decodificado como “1”; 

 

Supondo uma distribuição uniforme entre “0”s e “1”s, pode-se simplificar a 
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EQ.2.10 por (AGRAWAL, 2002): 

 

BER = 1/2·[p(0/1) + p(1/0)]              (2.11) 
 

O principal parâmetro para estimar a BER em um fotodetetor do tipo PIN é o 

ruído térmico. A oscilação da corrente de saída causada pelo ruído térmico pode ser 

descrita como uma variação gaussiana com valor médio igual a 0 e variância igual à 

σT
2. 

O cálculo da BER em função da oscilação da corrente é dado por (AGRAWAL, 

2002): 
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Onde: 

I1, I0 e ID – Correntes do bit “1”, do bit “0” e de decisão respectivamente; 

σ1, σ0  – Variância das correntes devido ao ruído do bit “1” e do bit “0”, 

respectivamente; 

 

A estimativa da BER utilizada nas ferramentas de simulação é feita através de 

cálculos estatísticos. 

Na EQ. 2.12 pode-se observar que a BER depende das correntes I1, I0 e ID. A 

corrente ID é calculada por (AGRAWAL, 2002):  
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ID                 (2.13) 

 

Para os fotodetetores PIN, pode-se considerar que σ1 = σ0 e então o cálculo da ID 

pode ser simplificado por (AGRAWAL, 2002): 

 

2

01 II
I D

+
=                 (2.14) 

 

O cálculo da variância de ruído σ = σ1 = σ0 é feito considerando a somatória 

quadrática da contribuição de ruído (AGRAWAL, 2002): 
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222

TS σσσ +=                 (2.15) 

 

Onde: 

σ – Variância total devido a ruído nos níveis lógicos “0” e “1”; 

σS – Variância devido ao ruído shot; 

σT – Variância devido ao ruído térmico; 

 

O simulador VPI calcula a variância do sinal devido ao ruído térmico por (VPI): 

 

eThT BN ⋅= 22σ                 (2.16) 

 

Sendo: 

NTh – Ruído Térmico (Thermal Noise); 

Be – Largura de banda do sinal elétrico; 

 

E a variância do sinal devido ao ruído shot para o detector do tipo PIN é 

calculado por (VPI):  

 

eEKS Biq ⋅+= )(22 µσ                (2.17) 

 

Onde: 

σS – Variância devido ao ruído shot; 

q – Carga do elétron; 

µk – Valor médio da corrente para o nível lógico “1” (k=1) e “0” (k=0); 

iE – Valor da corrente de escuro; 

Be – Largura de banda do sinal elétrico; 

 

 

2.2.2 MEDIÇÃO DE BER 

 

 

A medição de BER consiste basicamente em armazenar, por um período de 

tempo pré-determinado, uma seqüência de dados conhecida na entrada do sistema 
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a ser testado. Após comparar os bits recebidos na saída do sistema com os bits de 

entrada, obtém-se o registro da quantidade de bits que apresentou erro. 

Com o registro de erro durante um determinado período de tempo é possível 

inferir o desempenho de um sistema durante todo o tempo. Por isso a medição da 

BER é estatística e o período de observação do sistema, ou tempo de medição, 

influencia diretamente nos resultados obtidos. 

Resultados práticos indicam que o tempo de observação deve ser tal que seja 

possível detectar de 50 a 100 erros para obter-se resultados estáveis na medição de 

erros causados por ruídos gaussianos, por exemplo, o ruído térmico em 

fotodetetores do tipo PIN (DERICKSON, 1998). 

Sendo assim o tempo de medição de um sistema operando a uma taxa de 2,5 

Gb/s e BER = 10-12 deve ser no mínimo 5,5 horas. 

 

 

2.2.3 DIAGRAMA DE OLHO 

 

 

A atenuação do sinal devido às perdas na fibra e a dispersão cromática causam 

o aumento na taxa de erro de bits. A medição da BER pode indicar a queda de 

desempenho no sistema, porém, não é eficiente para identificar a causa do 

problema.  

Para a identificação da causa da alta taxa de erro de bits é necessário analisar a 

forma de onda do pulso elétrico na saída do fotodetector.  

No entanto, a análise de uma grande sequência de bits em um osciloscópio 

comum ficaria comprometida por problemas de escala e resolução do medidor, ou a 

seqüência de bits deve ser armazenada na memória do medidor e analisada por 

partes. Este processo levaria um tempo consideravelmente grande. Essa dificuldade 

pode ser contornada com a medida do diagrama do olho. 

No diagrama do olho pode-se analisar uma seqüência de bits de uma vez. A 

construção mais simples do diagrama consiste na divisão de um trem de pulso em 

várias partes de 03 bits de comprimento, por exemplo. Cada uma das partes é 

representada de forma sobreposta e simultânea. Dessa forma pode-se visualizar a 

forma de onda de todos os bits de uma seqüência em um único diagrama. Todas as 
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combinações possíveis de transição de estágio lógico dos bits estão representadas 

no diagrama de olho. 

Através da medição do diagrama de olho, pode-se observar os valores médios e 

a oscilação de sinal nos níveis lógicos “0” e “1”. Uma grande oscilação de potência 

em torno do valor médio dos níveis lógicos pode causar uma detecção errada de 

bits, elevando a BER. 

Outro fator importante é identificar o ponto de cruzamento (ou intersecção) do 

olho, que é composto pelo ponto referente ao tempo que ocorre a intersecção das 

curvas da transição positiva (do bit “0” para o bit “1”) e negativa (do bit “1” para o bit 

“0”), e pelo valor da amplitude onde ocorre o cruzamento (intersecção) da curva. 

Através da medição da distância entre 02 tempos de cruzamento, tem-se a largura 

do bit, parâmetro este que permite analisar o alargamento dos bits. 
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3 SIMULAÇÕES 

 

 

 

A análise de um sistema WDM utilizando ferramentas de simulação permite a 

predição do desempenho do sistema de uma forma eficiente, flexível e de baixo 

custo. Eficiente, pois com uma ferramenta de simulação devidamente ajustada pode-

se obter resultados confiáveis para a posterior confrontação com dados 

experimentais. A flexibilidade oferecida pelo ambiente de simulação, permite que 

sejam testadas diversas configurações antes de se decidir pela que melhor se 

adapta à realidade do projeto a ser implementado na prática. E finalmente o menor 

custo pode ser obtido, pois o valor de uma ferramenta de simulação é bem inferior 

ao custo de dispositivos, equipamentos e instrumentos de medição necessários no 

laboratório. 

Neste capítulo é feita a descrição das ferramentas de simulação utilizadas, 

abrangendo o seu ajuste inicial contendo os parâmetros de entrada e a calibração a 

partir da caracterização experimental de componentes e medidas de desempenho 

dos sistemas estudados. Também serão descritas as simulações realizadas e é 

apresentada a confrontação de resultados experimentais com os resultados 

simulados. 

 

 

3.1 FERRAMENTAS DE SIMULAÇÃO 

 

 

Nos estudos realizados foram utilizadas duas ferramentas de simulação 

distintas: o software VPI Transmission & Component Maker da Virtual Photonics e o 

OptiSystem da Optiwave Corporation Inc., que a partir da modelagem matemática de 

dispositivos ópticos reais, permitem simular e avaliar a interação entre os diferentes 

componentes de um enlace. 

Ambas as ferramentas oferecem uma biblioteca interna com diversos modelos 

para os dispositivos mais utilizados em comunicação óptica, tais como: lasers, 

moduladores, multiplexadores/demultiplexadores, fibras ópticas, acopladores, filtros, 
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amplificadores, etc. Também é possível criar módulos de equipamentos passivos ou 

ativos para uma necessidade específica.  

 

 

3.2 CALIBRAÇÃO DO AMBIENTE DE SIMULAÇÃO 

 

 

Calibrar o ambiente de simulação significa, ajustar devidamente os parâmetros 

de simulação para que os resultados simulados sejam o mais próximo o possível dos 

resultados medidos. Esta atividade deve anteceder a simulação de uma rede WDM, 

além de permitir conhecer em detalhes os parâmetros de cada componente. Nesta 

seção será especificado o ajuste de parâmetros de cada componente para obter 

uma resposta da simulação mais próxima possível do sistema medido. 

 

 

3.2.1 TRANSMISSOR 

 

 

O transmissor é o bloco responsável por gerar a portadora óptica modulada 

contendo a informação a ser transmitida. Conforme ilustrado na FIG. 3.1, o 

transmissor é composto por um laser de onda contínua (Continuous Wave – CW) 

que gera o sinal da portadora óptica. Devido à alta taxa de modulação (Gb/s) o tipo 

de modulação adotada é a modulação externa, onde um modulador baseado no 

interferômetro de Mach-Zehnder é utilizado. O sinal modulante é formado à partir de 

um gerador de seqüência de bit pseudo-aleatória (Pseudo Random Bit Sequence – 

PRBS) em conjunto com um codificador elétrico que garante o formato de 

transmissão não retorna à zero (Nonreturn-to-Zero – NRZ). 
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FIG. 3.1 Diagrama em bloco do transmissor nas ferramentas de simulação. 

 

Os componentes envolvidos na simulação do transmissor são descritos abaixo 

(VPI, 2004 e OPTISYSTEM, 2003): 

• Laser CW: Este componente contém o modelo de um laser de 

Realimentação Distribuída (Distributed Feedback - DFB), que produz 

uma onda contínua (CW) de saída. Os parâmetros que mais influenciam 

neste modelo são: 

o Freqüência de Emissão – Determina a freqüência de operação do 

laser dado em unidades de [Hz] ou comprimento de onda em [nm]. 

o Potência de Emissão do laser – Representa o valor médio (em 

watts ou dBm) da potência emitida. 

o Largura de linha – Largura do espectro de emissão do laser à 

meia altura (Full Width at Half Maximum – FWHM) expressa em 

Hz. 

A modelagem do ruído é feita através de uma aproximação para ruído 

branco, onde as fontes de ruído estão representadas. 

• Modulador Externo: O modulador externo utilizado é o Modulador de 

Mach-Zehnder (Mach-Zehnder Modulator – MZM), que permite que a 

potência do sinal da portadora seja mínima quando o nível de tensão do 

sinal modulante é baixo e máxima quando o nível de tensão de 

modulação é alto. O principal parâmetro de simulação é a Razão de 

Extinção (Extinction Ratio – ER), dada pela razão entre a potência do 

sinal do bit “1”, e a potência do sinal do bit “0”. É expressa em unidades 
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de [dB].Outro parâmetro importante na caracterização experimental de 

um MZM é a perda de inserção do modulador, a qual é inserida através 

de um atenuador colocado na saída do modulador e cujo valor de 

atenuação é igual à perda de inserção do MZM. 

Para efeito de modelagem do sistema foi considerado que a resposta em 

freqüência do modulador é ideal. 

• Codificador NRZ: É o componente responsável por converter uma 

seqüência de bits para o formato NRZ. Neste formato uma seqüência de 

bit “1” é transmitida continuamente sem que seja necessário retornar ao 

valor lógico “0” para marcar o final do bit. Os principais parâmetros 

utilizados na simulação são: 

o Forma de onda – Determina o formato de onda do trem de pulso. 

No modelo do OptiSystem é possível configurar o formato da onda 

usando as aproximações exponencial, gaussiana, linear ou 

senoidal. Por outro lado, o modelo do VPI só oferece a 

aproximação linear e a modificação do formato do pulso é possível 

utilizando um outro bloco chamado Rise Time Adjustment, que 

além de permitir o ajuste do tempo de subida e descida do pulso, 

permite a aproximação para o formato gaussiano. 

o Tempo de subida / Tempo de descida – Define o tempo (em 

segundos) de transição do bit de “0” para “1” e de “1” para “0” 

respectivamente. A transição positiva ou rise time compreende o 

tempo em que o sinal leva para aumentar de 10% a 90% do seu 

valor máximo. Na transição negativa ou fall time é o tempo 

necessário para que o sinal decaia de 90% do máximo até 10%. 

Como foi mencionado anteriormente, no VPI os tempos de subida 

e descida são ajustados no componente Rise Time Adjustment. 

Outros formatos de codificação de pulso poderiam ser testados, 

porém o NRZ é o formato utilizado na rede GIGA. 

• Gerador PRBS: Este componente gera uma sequência de bits para a 

simulação do sistema. O principal parâmetro é a ordem “n” da seqüência 

de bits dada por 2n-1, onde “n” varia de 2 a 30. Define-se também neste 

bloco a taxa de transmissão do canal em unidades de bit/s. 

É recomendável que esteja disponível a caracterização experimental do 
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transmissor para se obter os parâmetros de entrada de simulação tão próximos 

quanto possível do sistema real sob análise. 

 

 

3.2.2 MULTIPLEXADOR / DEMULTIPLEXADOR 

 

 

O multiplexador é o dispositivo em fibra que combina vários sinais de entrada em 

uma única saída, enquanto o demultiplexador tem a função contrária de separar 

diferentes canais de uma única entrada para diversas saídas. 

Na FIG. 3.2 tem-se a configuração de simulação de um demultiplexador de 08 

canais, onde o sinal de entrada é separado seletivamente e conduzido às 

respectivas portas de saída após passar pelo divisor ideal. Há um conjunto de filtros 

localizados entre o divisor e a saída que permitem a seleção precisa de cada canal 

específico de saída. 

A caracterização experimental tanto de um multiplexador como de um 

demultiplexador é feita inserindo um sinal de banda larga na entrada e medindo a 

perda de inserção em cada saída. Como resultado obtém-se os valores da perda de 

inserção em função do comprimento de onda central dos filtros que permitem a 

seleção dos canais individuais. 

Neste trabalho, a simulação do multiplexador e do demultiplexador em ambas as 

ferramentas de simulação é feita utilizando-se como dados de entrada os valores 

medidos da perda de inserção em função do comprimento de onda de dispositivos 

reais usados na Rede GIGA. 

Na FIG. 3.3 tem-se o resultado de simulação da perda de inserção apresentada 

nas diferentes saídas de um demultiplexador de oito canais em função da freqüência 

da portadora óptica. Os filtros, devidamente ajustados permitem que apenas um 

canal seja retirado em cada saída, sendo os demais fortemente atenuados. De 

acordo com a FIG. 3.3 observa-se que a superposição entre os canais adjacentes 

(crosstalk) está ocorrendo para uma perda de inserção em torno de 12 dB para os 

dois primeiros canais, com este valor sendo ligeiramente maior à medida que a 

frequência central aumenta. O multiplexador modelado reproduz o comportamento 

do dispositivo real caracterizado experimentalmente e por isso a resposta de cada 
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canal é diferente.  

FILTROS
ÓPTICOS

DIVISOR
IDEAL

ENTRADA

SAÍDA 01

SAÍDA 02

SAÍDA 03

SAÍDA 04

SAÍDA 05

SAÍDA 06

SAÍDA 07

SAÍDA 08

 

FIG. 3.2 Diagrama em blocos da representação de um demultiplexador de 

08 canais no ambiente de simulação. 

 

FIG. 3.3 Simulação da Perda de Inserção nas diferentes saídas de um 

demultiplexador de 08 canais em função da freqüência de entrada. 
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3.2.3 AMPLIFICADORES EDFA 

 

 

Os amplificadores ópticos têm a finalidade de produzir ganho em todos os canais 

de um enlace óptico. As medições realizadas nos amplificadores ópticos fornecem 

informações sobre a variação do ganho em função do comprimento de onda. A partir 

da curva de ganho experimental do amplificador extrapola-se os resultados para a 

calibração do EDFA simulado, considerando-se vários patamares de potências de 

sinal de entrada. A mesma calibração é feita para o valor da ASE em função do 

comprimento de onda (VPI, 2004). 

O modelo do amplificador óptico EDFA utilizado em ambos os simuladores, 

reproduz o comportamento deste dispositivo a partir da inserção dos dados de duas 

seqüências de valores de variação de ganho e duas seqüências de variação para a 

ASE em função do comprimento de onda para duas condições de operação 

distintas. Ou seja, consideram-se duas potências de sinal de entrada diferentes, por 

exemplo pequeno sinal - 30 dBm e alto sinal ~ 0 dBm. Um comprimento de onda de 

referência é usado como padrão para a inserção de dados de entrada no layout de 

simulação contendo informações sobre a variação do ganho e da ASE para as 

diferentes potências de entrada (VPI, 2004 e OPTSYSTEM, 2003). 

O ajuste do amplificador com valores medidos, em cada uma das ferramentas de 

simulação, permite que o amplificador simulado tenha um comportamento análogo 

ao amplificador real, com resultados quantitativos muito próximos dos EDFAs 

medidos. 

Os resultados da simulação com a caracterização do ganho espectral do 

amplificador EDFA estão mostrados na FIG. 3.4 e a variação máxima do ganho na 

banda simulada foi de aproximadamente 0,5 dB. Comparou-se os resultados de 

modelagem com os dados experimentais do EDFA, obtendo-se uma boa 

concordância. 
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FIG. 3.4 Simulação do Ganho do Amplificador EDFA em função da 

freqüência de entrada. 

 

Outro modelo utilizado baseia-se nas equações de taxa e nas equações de 

propagação do sinal em um meio amplificador de dois níveis. Embora os dois 

softwares de simulação mencionados disponham de modelos similares, somente o 

modelo do VPI foi usado neste caso. Este modelo é bastante útil quando não se têm 

resultados de caracterização do amplificador, ou quando a faixa de ganho 

caracterizada é menor que a faixa do EDFA. Neste modelo os dois principais 

parâmetros são a potência de bombeio e o comprimento da fibra dopada 

(BARBOZA, 2004). O dado de entrada crítico, no entanto, se refere aos parâmetros 

da fibra dopada com érbio e mencionados anteriormente como as seções eficazes 

de absorção e emissão de sinal e de bombeio, respectivamente σs
a, σs

e e σp.  Os 

valores medidos correspondentes são conhecidos como parâmetros Giles (GILES, 

1991) e permitem ajustar os valores simulados aos dados medidos com um erro 

menor ou igual a 5%. 
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3.2.4 RECEPTOR 

 

 

A detecção do sinal óptico, onde ocorre a conversão do sinal óptico em um sinal 

elétrico com a posterior interpretação da seqüência de bits são funções realizadas 

no bloco receptor. Pode-se identificar no esquema simplificado da FIG. 3.5 que este 

bloco é composto basicamente por um detector tipo PIN, responsável pela 

conversão do sinal modulado sobre a portadora óptica em um sinal elétrico, um filtro 

elétrico. O filtro elétrico passa-baixa do tipo Bessel garante a eliminação de boa 

parte do ruído gerado no PIN.  

 

 

FIG. 3.5 Diagrama em bloco do receptor nas ferramentas de simulação. 

 

Os componentes envolvidos na simulação do receptor são descritos abaixo: 

• Fotodetector PIN: Este componente representa o modelo de um 

fotodetector tipo PIN. Os principais parâmetros de simulação são: 

o Responsividade – Representa a eficiência na conversão de 

potência óptica em corrente elétrica. Para ambos os simuladores, 

a responsividade é expressa em unidades de [A/W]. 

o Ruído Térmico – Dá a densidade espectral do ruído térmico. No 

caso do software VPI é expresso em [A·Hz-1/2]. É o  parâmetro 

mais importante na determinação da sensibilidade do receptor. 

o Corrente de Escuro – Considera o valor da corrente na saída do 

fotodetector quando não há sinal luminoso na entrada, e é 

expresso em unidades de [A] para ambas as ferramentas. 

Na aproximação utilizada na modelagem do receptor, a resposta em 

freqüência do fotodetector e os demais tipos de ruído têm influência 

PIN 

RECEPTOR
PIN 

FILTRO 
PASSA-BAIXA 
ELÉTRICO 
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desprezível na BER. 

• Filtro Elétrico: Utilizou-se nas simulações um filtro elétrico passa-baixa 

tipo Bessel por se mostrar mais adequado nos ajustes realizados com os 

valores experimentais disponíveis do receptor. Os principais parâmetros 

envolvidos na simulação do filtro são: 

o Frequência de Corte – Para as simulações realizadas neste 

trabalho, a freqüência de corte do filtro elétrico é dada pela a 

seguinte relação: 0,7×(taxa de transmissão). 

o Ordem do filtro – Determina a ordem do filtro Bessel, para ambas 

as ferramentas é possível ajustar a ordem para valores de 1 a 

100. Utilizou-se o filtro de ordem 4. 

 

 

3.2.5 FIBRA ÓPTICA E FIBRA COMPENSADORA DE DISPERSÃO (DCF) 

 

 

Ambos os simuladores apresentam modelos de fibra óptica que consideram os 

efeitos da atenuação, dispersão e efeitos não-lineares. Um mesmo modelo é usado 

para representar os diferentes tipos de fibra óptica monomodo tais como 

compensadora de dispersão (DCF), monomodo padrão (STD), com dispersão 

deslocada (DSF), etc. A combinação dos seguintes parâmetros determina o tipo de 

fibra que está sendo simulada: 

• Atenuação – Coeficiente de atenuação da fibra em dB/km. 

• Dispersão – Coeficiente de dispersão no comprimento de onda de 

referência, no VPI expresso em s/m2 e no OptiSystem em ps/nm·km. 

• Inclinação da Dispersão – Variação do coeficiente de dispersão em 

função do comprimento de onda. A unidade utilizada pelo VPI é s/m3 e no 

OptiSystem é ps/nm2/km. 

• Índice de refração Não-linear – Índice de refração não-linear da fibra 

expresso em m2/W para ambas as ferramentas.  

• Área do núcleo – Define a área efetiva do núcleo da fibra. As unidades 

utilizadas são (µm)2 e m2 para o OptiSystem e VPI, respectivamente. 

• Índice PMD – Coeficiente de PMD da fibra em s·m-2 e em ps·km-2 para o 
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VPI e OptiSystem, respectivamente. 

Outro parâmetro importante para a simulação é o comprimento da fibra 

expresso em [m] e em [km] para o VPI e OptiSystem, respectivamente. 

 

 

3.3 SIMULAÇÕES REALIZADAS 

 

 

Realizaram-se simulações considerando diferentes enlaces de curta e longa 

distâncias, na topologia ponto-a-ponto e operando a taxas de 2,5 Gb/s, 10 Gb/s e  40 

Gb/s.  Considerou-se casos em que um único canal de entrada foi acoplado à fibra, 

assim como 8 canais e 16 canais WDM. Buscou-se confrontar os resultados 

simulados com valores medidos e a partir daí realizar as extrapolações para a 

análise do desempenho de redes de mais alta capacidade que o medido 

experimentalmente. 

 

3.3.1 SIMULAÇÕES NA REDE GIGA 

 

 

O enlace óptico entre Campinas e São Paulo da Rede GIGA é usado como 

referência para o estudo aqui apresentado e cuja caracterização experimental é 

utilizada para calibrar o ambiente de simulação. 

O comprimento total do enlace empregado na calibração do sistema foi de 150 

km de fibra monomodo padrão de telecomunicações. Existe apenas uma estação 

intermediária na qual encontra-se um amplificador óptico e que está localizada à 74 

km da origem do enlace. 

Os resultados experimentais disponíveis compreendem a caracterização da 

perda de inserção nos equipamentos multiplexadores e demultiplexadores, a 

caracterização individual dos fotodetectores, a medição do ganho espectral e da 

potência de saída dos EDFAs. 

Os valores de medição foram usados como parâmetros de entrada nas 

ferramentas de simulação, o que tornou possível obter resultados de simulação mais 

realistas.  
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Em um sistema formado por 8 canais operando a 10Gb/s cada um, acoplados a 

partir de um multiplexador em fibra de 8 para 1 porta, e contendo 150 km de fibra 

padrão, é necessário implementar um esquema de compensação de dispersão 

(DCF). A solução de compensação de dispersão adotada neste trabalho é baseada 

no uso de fibras compensadoras da dispersão. Este tipo de solução prevê uma 

flexibilidade na aplicação da DCF no enlace. Este foi o sistema WDM básico 

considerado para a calibração do layout de simulação e importante para as 

comparações e extrapolações realizadas para situações envolvendo o aumento da 

capacidade de transmissão. 

Após a calibração das ferramentas de simulação, foram simuladas oito 

diferentes configurações para a compensação da dispersão, com o objetivo de 

identificar o melhor posicionamento da fibra DCF neste enlace. 

Extrapolou-se, por simulação, a partir daí um enlace WDM operando à 10 Gb/s 

com 08 e 16 canais. 

 

 

3.3.1.1 TOPOLOGIA DO SISTEMA INCLUINDO O GERENCIAMENTO DA 
DISPERSÃO 

 

 

A solução considerada na compensação da dispersão utiliza uma fibra DCF 

contendo 35 km de comprimento e calculada pela EQ. 2.9. O inconveniente de se 

utilizar esse comprimento longo de fibra DCF são as altas perdas por atenuação. Os 

diferentes cenários considerados na simulação têm como objetivo identificar o 

melhor compromisso entre o limite de atenuação da fibra e o limite da dispersão. 

Na TAB. 3.1 têm-se os principais parâmetros de entrada usados na simulação. 

 

TAB. 3.1 Principais parâmetros de simulação do enlace Campinas – São Paulo,  
com 08 canais a 10 Gb/s da Rede GIGA 

 

Modelo Parâmetro Valor Unidade 

Potência de Emissão 0,5 mW Laser TX 
Largura de linha  10 MHz 

Modulador Mach-Zehnder  Razão de Extinção 12 dB 
Formato do Pulso Gaussiano  

Codificador NRZ 
Tempo de Subida/Descida 32 ps 

Gerador PRBS Ordem 30  
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Taxa de Transmissão 10 Gb/s 
Multiplexador / 
Demultiplexador Curva da Perda de Inserção por Freqüência (dB, Hz) 
Amplificador de Linha Curva de Ganho pelo Comprimento de Onda (dB, nm) 
Pré-Amplificador Curva de Ganho pelo Comprimento de Onda (dB, nm) 

Atenuação 0,2 dB/km 
Dispersão 16 ps/nm·km 
Inclinação da Dispersão 0,08 ps/nm2/km 
Índice de refração não-linear 2,6·10-20 m2/W 
Área do núcleo 80 (µm)2 
Coeficiente de PMD 0,05 ps·km-1/2 
Distância - Trecho 01 74 km 

Fibra Óptica 

Distância - Trecho 02 76 km 
Atenuação 0,2 dB/km 
Dispersão -90 ps/nm·km 
Inclinação da Dispersão 0,21 ps/nm2/km 
Índice Não-linear 4·10-20 m2/W 
Área do núcleo 30 (µm)2 
Coeficiente de PMD 0,05 ps·km-1/2 

DCF 

Comprimento 35 km 
Responsividade 0,7 A/W 
Ruído Térmico 9·10-11 A·Hz-1/2 Fotodetector PIN 

Corrente de Escuro 10 nA 
Frequência de Corte 7 GHz Fitro Elétrico Passa-Baixa 

Bessel Ordem do filtro 4  

 

Na FIG. 3.6 tem-se as 08 diferentes configurações simuladas para o enlace 

Campinas – São Paulo da Rede GIGA. Nos layouts 01 e 06, o comprimento total de 

35 km de fibra DCF está localizado no final do enlace. A solução para compensar as 

perdas de sinal no enlace devido a presença adicional da fibra DCF é colocar um 

pré-amplificador antes do receptor na Configuração 01, enquanto que na 

Configuração 06 é inserir um amplificador de potência após o transmissor. Nos 

layouts 02, 05 e 08 os 35 km da fibra DCF são colocados no início do enlace. Além 

do EDFA a 74 km, na Configuração 02 um amplificador de potência é inserido antes 

da DCF para compensar a atenuação deste trecho de fibra. Na Configuração 05 é 

colocado um EDFA como pré-amplificador antes do receptor para recuperar as 

perdas por atenuação originadas pela presença da fibra DCF. Na Configuração 08 

nenhum amplificador adicional foi incluído nas simulações.  

Nas Configurações 03, 04 e 07 testa-se a distribuição da DCF em três trechos 

localizados respectivamente no início, na estação do amplificador e no final do 

enlace. O comprimento total da DCF, foi segmentado em dois trechos de 10 km e 

um trecho de 15 km. Essa divisão em trechos de comprimentos aproximadamente 

iguais garante o balanceamento da compensação das perdas pela fibra DCF de 
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modo a serem distribuídas ao longo do enlace. Na Configuração 03 um trecho de 10 

km de fibra compensadora é colocado no início do enlace, outro trecho de 10 km é 

colocado após a saída do amplificador e o terceiro trecho é inserido na entrada do 

receptor. A distribuição da DCF nas Configurações 04 e 07 é idêntica à da 

Configuração 03, exceto pelo segundo trecho da DCF que está localizado antes do 

amplificador. Na Configuração 04 é adicionado um amplificador de potência antes da 

fibra compensadora de dispersão e na Configuração 07 utiliza-se somente o 

amplificador de linha.  

Os resultados de simulação estão mostrados na FIG. 3.7. O gráfico mostra a 

BER em função da potência óptica recebida. A menor penalidade de potência foi 

verificada no layout 01, porém, as Configurações 03 e 05 apresentaram também um 

bom desempenho. 

Como em todas as topologias o comprimento total de fibra DCF é de 35 km, a 

diferença de desempenho se deve basicamente ao balanceamento de potência no 

enlace alcançado em algumas configurações. O bom desempenho da configuração 

01 se deve provavelmente à localização do pré-amplificador após o trecho de DCF 

que permite a compensação das perdas impostas pela DCF.  

Os resultados da configuração 02 indicam uma alta penalidade de potência em 

relação aos demais resultados, por isso apresenta alto valor de BER mesmo com um 

nível de potência relativamente alto na recepção. Neste caso pode-se afirmar que 

apesar das limitações de atenuação estarem resolvidas com o uso do pré-

amplificador e o limite da dispersão está contornado com os 35 km de DCF, o baixo 

desempenho dessa configuração se deve ao baixo valor da OSNR. 
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Configuração 01

TXTXTXTX

EDFA

RXRXRXRX

EDFA76 Km
35 Km
DCF74 Km

Configuração 02

TXTXTXTX

EDFA

RXRXRXRX

EDFA 76 Km74 Km
35 Km
DCF

Configuração 03

TXTXTXTX

EDFA

RXRXRXRX

76 Km74 Km
10 Km
DCF

10 Km
DCF

15 Km
DCF

Configuração 04

TXTXTXTX

EDFA

RXRXRXRX

76 Km74 Km
10 Km
DCF

15 Km
DCFEDFA

10 Km
DCF

Configuração 05

TXTXTXTX

EDFA

RXRXRXRX

76 Km74 Km
35 Km
DCF EDFA

Configuração 06

TXTXTXTX

EDFA

RXRXRXRX

76 Km74 Km
35 Km
DCFEDFA

Configuração 07

TXTXTXTX

EDFA

RXRXRXRX

76 Km74 Km
10 Km
DCF

15 Km
DCF

10 Km
DCF

Configuração 08

TXTXTXTX

EDFA

RXRXRXRX

76 Km74 Km
35 Km
DCF

 

FIG. 3.6 Esquemas de distribuição da DCF ao longo do enlace. 
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No caso da configuração 03 o problema da atenuação nas DCF é resolvido pela  

distribuição das fibras compensadoras ao longo do enlace, o que evita a 

concentração de perdas devido à DCF. Nesta configuração o amplificador de linha 

EDFA compensa as perdas por atenuação nas DCFs e o sinal chega ao receptor 

com potência relativamente alta. Essa é uma configuração interessante, pois 

apresenta baixa penalidade em potência e não utiliza amplificação adicional. Porém, 

apresenta menor margem para o sistema quando comparada com a configuração 

01. 

Na configuração 05 o pré-amplificador é colocado antes do receptor para 

compensar as perdas adicionais no enlace devido à presença das DCFs. 

As configurações 04, 07 e 08 podem ser observadas no detalhe do gráfico da 

FIG. 3.17. A máxima potência recebida é de -12 dBm e devido a um baixo valor de 

OSNR a BER é alta nesses casos. 

A configuração 06 apresenta o valor máximo de potência recebida em torno de -

15 dBm, apresentando alta BER e não sendo possível avaliar a a tendência da 

curva. 

Conclui-se então que a melhor configuração testada foi a Configuração 01, pois 

apresentou a menor penalidade em potência. 

 

FIG. 3.7 Resultado de simulação das diferentes configurações da DCF. 
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3.3.1.2 ENLACE OPERANDO COM 08 CANAIS A 10 Gb/s CADA 

 

 

O estudo apresentado na Seção 3.3.1.1 permitiu testar diferentes localizações 

de DCF para o enlace Campinas – São Paulo da Rede GIGA. Observou-se que a 

configuração que apresentou melhor desempenho foi a configuração em que o 

trecho total da DCF é colocado logo após o segundo trecho de fibra padrão e um 

pré-amplificador EDFA é usado para compensar as perdas por atenuação na DCF, 

ou seja, a Configuração 01 da seção anterior.  

O enlace simulado possui 02 trechos de fibra padrão de telecomunicações com 

74 km e 76 km respectivamente, conforme a FIG. 3.8. No final do primeiro trecho foi 

colocado um amplificador de linha do tipo EDFA.  

O laser utilizado nesta simulação é do tipo DFB cuja largura de linha é de 10 

MHz. O valor reduzido da largura de linha permite um menor alargamento no pulso 

recebido no final do enlace. A potência emitida pelo laser é de 0,5 mW para que não 

seja alta o suficiente para provocar o aparecimento de efeitos não-lineares no 

enlace. A modulação é feita por um modulador externo do tipo Mach-Zehnder que 

produz um sinal modulado com razão de extinção de 12 dB e um chirping de valor 

desprezível. 

O pulso elétrico a ser transmitido é obtido a partir de um gerador de palavras 

pseudo-aleatórias, operando à taxa de 10 Gb/s e gerando uma seqüência pseudo- 

aleatória com um número de bits igual a 230-1. O codificador converte a seqüência 

de bits no formato NRZ e produz pulsos elétricos gaussianos com o tempo de subida 

igual ao tempo de descida de 32 ps. 
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FIG. 3.8 Layout de simulação da Rede GIGA. 

 

Para o ajuste dos parâmetros considerados na simulação dos multiplexadores e 
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demultiplexadores foram utilizados os dados de medição da perda de inserção em 

função do comprimento de onda. Tais dados foram obtidos através da 

caracterização experimental do multiplexador e do demultiplexador utilizados na rede 

experimental do projeto GIGA. 

Dois amplificadores ópticos EDFAs são considerados neste enlace, um 

operando como amplificador de linha localizado entre os dois trechos de fibra padrão 

e outro operando como pré-amplificador localizado entre a DCF e o demultiplexador. 

Os dados de simulação dos amplificadores ópticos foram ajustados de acordo com 

os dados experimentais. Na metodologia considerada, inserem-se os valores das 

curvas de variação de ganho e da figura de ruído em função do comprimento de 

onda no modelo utilizado. Duas potências de entrada distintas são utilizadas e  um 

comprimento de onda de referência é adotado para "monitorar" a variação do ganho 

e figura de ruído em função da variação da potência de entrada. 

Os trechos de fibras monomodo padrão de telecomunicações utilizaram para o 

coeficiente de atenuação o valor igual 0,2 dB/km. Os valores da dispersão e da 

inclinação da dispersão são iguais a 16 ps/nm·km e 0,08 ps/nm2/km, 

respectivamente.  

A fibra compensadora da dispersão foi modelada com os valores de atenuação, 

dispersão e a inclinação da dispersão iguais a 0,2 dB/km, -90 ps/nm·km e 0,21 

ps/nm2·km, respectivamente, embora na prática usa-se atenuação em torno de 0,5 

dB/km e dispersão de -160 ps/nm·km. 

O receptor na FIG. 3.8 é composto por um fotodetector PIN ideal operando em 

conjunto com um filtro passa-baixa Bessel de 4ª ordem. O fotodetector PIN utilizado 

na configuração experimental é o modelo PT12G, fabricado pela Nortel. Os valores 

dos parâmetros responsividade e corrente de escuro informados pelo fabricante são 

0,7 A/W e 10 nA, respectivamente (BOOKHAM, 2003). O valor do parâmetro ruído 

térmico foi ajustado para reproduzir o valor de BER medido experimentalmente, de 

6·10-15 para a potência de entrada igual a -10,5 dBm operando a taxa de 10 Gb/s. A 

simulação foi feita mantendo a potência de sinal de entrada no receptor constante e 

variando-se o valor do ruído térmico até obter-se o valor que produza a BER de 6·10-

15. O resultado obtido nesta simulação foi de 9·10-11 A·Hz-1/2. Na aproximação 

utilizada na modelagem do receptor, a resposta em freqüência do fotodetector e os 

demais tipos de ruído têm influência desprezível na BER.  

Na TAB. 3.2 apresentam-se os comprimentos de onda dos canais de entrada 
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utilizados na simulação do layout da FIG. 3.8. 

O resultado obtido a partir da simulação indica o bom funcionamento do enlace 

WDM apresentando baixa taxa de erro para todos os canais. Nas FIG. 3.9.a e b tem-

se o diagrama de olho do Canal 01 e do Canal 08, respectivamente. A abertura do 

olho é de aproximadamente 5·10-3 V para ambos os canais. 

 

TAB. 3.2 Canais do enlace da Rede GIGA com 08 canais 

Canal 
Comprimento de 

Onda (nm) 
Freqüência (THz) 

CH 01 1547,72 193,7 
CH 02 1549,32 193,5 
CH 03 1550,92 193,3 
CH 04 1552,52 193,1 
CH 05 1554,13 192,9 
CH 06 1555,75 192,7 
CH 07 1557,36 192,5 

CH 08 1558,98 192,3 

 

 

a 

 

b 

 

FIG. 3.9 Diagrama de Olho Simulado do Enlace da Rede GIGA com 08 Canais:  

a) Canal 01 e b) Canal 08. 

 

 

3.3.1.3 ENLACE OPERANDO COM 16 CANAIS A 10 Gb/s CADA 

 

 

O layout simulado nesta seção é idêntico ao da Seção 3.3.1.2, exceto pelo 

número de canais que nesta configuração são 16. Note-se que a mesma banda de 

12 nm está sendo considerada, já que o aumento do número de canais se deve à 

redução do espaçamento de 200 GHz no caso anterior para 100 GHz ou 0,8 nm. 
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Aos módulos do multiplexador e demultiplexador foram acrescentados novos 

filtros de acordo com a nova configuração de canais correspondente as frequências 

centrais espaçadas de 100 GHz. A resposta experimental dos filtros disponíveis 

contempla apenas os canais da TAB. 3.2, sendo que para os demais canais, a curva 

foi estimada de acordo com a média dos resultados disponíveis. 

Na TAB. 3.3 temos a freqüência e o comprimento de onda dos canais usados 

nesta seção. 

Como pode-se observar na FIG. 3.10, essa configuração apresentou resultados 

satisfatórios para a configuração com 16 canais, apesar de apresentarem diagrama 

de olho mais fechados que na configuração com 08 canais. O principal motivo para o 

fechamento do olho na configuração com 16 canais é o nível de crosstalk mais 

elevado em relação à configuração com 08 canais. Observa-se que o alargamento 

do pulso é aproximadamente igual nas duas configurações, porém o tempo de 

subida e descida é maior na configuração com 16 canais. 

 

TAB. 3.3 Canais do enlace da Rede GIGA com 16 canais 

Canal 
Comprimento de 

Onda (nm) 
Freqüência (THz) 

Canal 01 1546,92 193,8 
Canal 02 1547,72 193,7 
Canal 03 1548,52 193,6 
Canal 04 1549,32 193,5 
Canal 05 1550,12 193,4 
Canal 06 1550,92 193,3 
Canal 07 1551,72 193,2 

Canal 08 1552,52 193,1 

Canal 09 1553,33 193,0 

Canal 10 1554,13 192,9 

Canal 11 1554,94 192,8 

Canal 12 1555,75 192,7 

Canal 13 1556,56 192,6 

Canal 14 1557,36 192,5 

Canal 15 1558,17 192,4 

Canal 16 1558,98 192,3 
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a 

 

b 

 

FIG. 3.10 Diagrama do olho para o enlace Campinas – São Paulo da Rede GIGA 

para 16 Canais: a) Canal 01 e b) Canal 16. 

 

 

3.3.2 SIMULAÇÕES NA REDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA TECNOLÓGICA 
DA EMBRATEL 

 

 

As simulações apresentadas nesta seção são baseadas nas medições 

realizadas no Centro de Referência Tecnológica (CRT) da Embratel no Rio de 

Janeiro. A rede é composta de 04 estações. Como pode-se identificar na FIG. 3.11, 

na Estação 01 é feita a inserção dos canais. Nesta estação está implementado um 

multiplexador de 08 canais e um amplificador do tipo EDFA operando como um 

amplificador de potência. A Estação 02 está equipada com um amplificador de linha 

EDFA. Um Multiplexador Óptico de Insersão/Extração (Optical Add/Drop Multiplexer 

– OADM) está implementado na Estação 03. Um pré-amplificador e um amplificador 

de potência são colocados, respectivamente, na entrada e na saída do OADM para 

compensar as perdas no enlace e a perda de inserção no OADM. Finalmente na 

Estação 04 há um pré-amplificador que compensa as atenuações no terceiro trecho 

do enlace. O demultiplexador separa os canais na saída correspondente e o 

fotodetetor converte o sinal modulado na portadora óptica em sinal elétrico. 
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FIG. 3.11 Diagrama de simulação da Rede CRT Embratel. 

 

As medições realizadas nesta rede serão descritas no Capítulo 4 desta 

dissertação. Para a simulação do layout mostrado na FIG. 3.11, os dados de 

medição do espectro óptico estão disponíveis nos pontos indicados pelo analisador 

de espectro óptico (OSA). Embora a capacidade do sistema seja de até 8 canais de 

comprimento de onda, foram disponibilizados para as medições apenas 3 canais e 

um canal adicional denominado canal de saturação. 

Estes dados foram utilizados para o ajuste dos parâmetros de simulação, por 

exemplo, valor do ganho e figura de ruído dos amplificadores, perda de inserção nos 

multiplexadores, demultiplexadores e OADM. Esta calibração dos parâmetros 

permite que os modelos de simulação operem de forma análoga ao observado no 

equipamento real. 

As estações estão interligadas por trechos de fibra padrão de telecomunicações 

(STD), sendo que o primeiro e o segundo trechos têm 75km de comprimento cada e 

o terceiro trecho tem 100 km. 

Para as simulações na taxa de 10 Gb/s, foram utilizadas fibras compensadoras 

da dispersão, que estão localizadas na entrada das Estações 03 e 04. 

Na TAB. 3.5 têm-se os principais parâmetros utilizados na simulação da Rede do 
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CRT. Esses parâmetros foram obtidos através de manuais de equipamentos e de 

componentes, buscando-se com isso valores práticos. Na TAB. 3.6 estão os canais 

utilizados. 

 

TAB. 3.4 Principais Parâmetros de Simulação da Rede de Referência da 

Embratel 

Modelo Parâmetro Valor Unidade 

Potência de Emissão 1 mW Laser TX 
Largura de linha  10 MHz 

Modulador Mach-Zehnder  Razão de Extinção 8,2 dB 
Formato do Pulso Gaussiano  

Codificador NRZ 
Tempo de Subida/Descida 25 ps 
Ordem 23  

Gerador PRBS 
Taxa de Transmissão 10 Gb/s 

Multiplexador / 
Demultiplexador Curva da Perda de Inserção por Freqüência (dB, Hz) 
Amplificador de Potência Curva de Ganho pelo Comprimento de Onda (dB, nm) 
Amplificador de Linha Curva de Ganho pelo Comprimento de Onda (dB, nm) 
Pré-Amplificador Curva de Ganho pelo Comprimento de Onda (dB, nm) 

Atenuação 0,2 dB/km 
Dispersão 16 ps/nm·km 
Inclinação da Dispersão 0,08 ps/nm2/km 
Índice de refração não-linear 2,6·10-20 m2/W 
Área do núcleo 80 (µm)2 
Coeficiente de PMD 0,05 ps·km-1/2 
Distância - Trecho 01 75 km 
Distância - Trecho 02 75 km 

Fibra Óptica 

Distância - Trecho 03 100 km 
Atenuação 0,2 dB/km 
Dispersão -90 ps/nm·km 
Inclinação da Dispersão 0,21 ps/nm2/km 
Índice de refração não-linear 4·10-20 m2/W 
Área do núcleo 30 (µm)2 

DCF 

Coeficiente de PMD 0,05 ps·km-1/2 
Responsividade 0,7 A/W 
Ruído Térmico 15·10-12 A·Hz-1/2 Fotodetector PIN 

Corrente de Escuro 10 nA 
Frequência de Corte 7 GHz Fitro Elétrico Passa-Baixa 

Bessel Ordem do filtro 4  
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TAB. 3.5 Canais da Rede do CRT da Embratel 

Canal 
Comprimento 
de Onda (nm) 

Freqüência 
(THz) 

23 1558,98 192,3 
25 1557,36 192,5 
27 1555,75 192,7 
29 1554,13 192,9 
31 1552,52 193,1 
33 1550,92 193,3 
35 1549,32 193,5 

37 1547,72 193,7 

 

 

Além dos 08 canais de tráfego, o equipamento medido insere um canal de 

saturação (λSAT), operando com o comprimento de onda de 1545 nm. O uso do canal 

de saturação tem como finalidade ajustar o nível de potência na saída do 

multiplexador. A potência do λSAT deve variar de forma a manter constante o nível de 

potência na saída do multiplexador em situações de inserção de um novo canal ou 

desligamento de um canal em operação. Isto evita oscilações ou instabilidade no 

sistema devido à inserção ou retirada de canais e tem-se como resultado a 

equalização do ganho para os canais adicionados e/ou mantidos. 

 

3.3.2.1 ENLACE OPERANDO COM 03 CANAIS A 2,5 Gb/s CADA 
 

 

A simulação apresentada nessa seção foi elaborada de forma a reproduzir os 

resultados o mais próximo possível dos valores medidos. O principal objetivo desta 

etapa de simulação é ajustar os parâmetros de entrada para representar os valores 

disponíveis no sistema experimental. 

Na Estação 01 foram inseridos os canais 23, 25 e 37 operando na taxa de 2,5 

Gb/s. Os canais 23 e 25 são retirados no OADM da Estação 03, enquanto o canal 37 

é retirado na Estação 04. 

Como pode-se observar na FIG. 3.12, o resultado da simulação apresentou bom 

acordo com o resultado medido apresentado na FIG. 3.13. O bom acordo entre 

resultado simulado e medido ocorreu nos demais pontos monitorados do enlace. 
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FIG. 3.12 Simulação do espectro na entrada do pré-amplificador  na Estação 01. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

FIG. 3.13 Espectro medido na saída do multiplexador na estação 01 (16 dB 
abaixo do valor realmente disponível neste ponto). 

 

A medição do espectro mostrada na FIG. 3.13 está 16 dB abaixo do valor real, 

CH 23 CH 25 CH 37 

λ SAT 
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pois foi realizada na saída de monitoração do multiplexador. A saída de monitoração 

é conectada a um divisor de potência que retira uma pequena amostra do sinal 

propagante. 

 

3.3.2.2 ENLACE OPERANDO COM 08 CANAIS A 10 Gb/s CADA 

 

 

Com o aumento da taxa de transmissão dos canais para 10 Gb/s faz-se 

necessária a implementação da compensação da dispersão (GVD). A técnica 

novamente escolhida é o uso de fibras compensadoras de dispersão (DCF) 

distribuídas ao longo do enlace composto por fibra padrão de telecomunicações. 

   O comprimento total necessário de fibras compensadoras de dispersão foi 

calculado pela EQ.2.9. Visando a compensação da dispersão dos canais extraídos 

no OADM, a fibra DCF foi segmentada em 02 trechos seguindo a mesma proporção 

da distância entre as Estação 01 e Estação 03 (150 km) e da Estação 03 e Estação 

04 (100 km) em relação ao enlace total (250 km), ou seja, 3/5 e 2/5 localizados na 

entrada das Estações 03 e 04. Considerações sobre as dimensões de cada trecho 

do enlace e simulações previamente realizadas indicaram que essas proporções de 

fibra DCF garantem a compensação da dispersão tanto para os canais extraídos na 

Estação 03 como os da Estação 04. 

O layout utilizado nesta simulação é o mesmo do apresentado na FIG. 3.11. Os 

parâmetros dos dispositivos e dos enlaces de fibra óptica são os mesmos da etapa 

anterior, exceto a taxa de transmissão dos canais de entrada que agora é de 10 

Gb/s e foram incluídas as fibras DCF para gerenciar a dispersão no sistema. 

Na TAB. 3.6 estão apresentados os canais que foram inseridos na Estação 01, 

sendo que os canais 23 e 25 foram retirados na Estação 03. Os demais canais foram 

retirados na Estação 04. 

As duas primeiras colunas da TAB. 3.6 mostram os canais inseridos e seus 

respectivos comprimentos de onda. As terceira e quarta colunas apresentam o valor 

da dispersão para cada comprimento de onda nas fibras STD e DCF calculados pela 

EQ. 2.8. Os valores apresentados nas três últimas colunas mostram o valor do 

comprimento da DCF, calculado pela EQ. 2.9, para a compensação de 80, 100 e 

120% da dispersão acumulada ao longo dos 250 km do enlace óptico. 
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A taxa de erro de bit em função do comprimento de onda pode ser observada na 

FIG. 3.14.  

   Comparando os valores da TAB. 3.6 com as curvas da FIG. 3.14, pode-se 

observar que a fibra DCF de 38 km de comprimento provê uma taxa de 

compensação de aproximadamente 80% e as fibras DCF de 44 km e 46 km de 

comprimento estão aproximadamente na faixa de 100% de compensação para a 

maioria dos canais. Esses resultados mostraram-se ineficientes, e isto pode ser em 

parte explicado pelas penalidades de potência acumuladas devido, por exemplo à 

dispersão do enlace de fibra e de outros elementos dispersivos ao longo do sistema. 

As fibras DCF com 52 km e 54 km de comprimento provêem ao enlace taxas de 

compensação que variam entre 100 a 120%, casos em que observou-se variações 

de até três ordens de grandeza na BER. Essa faixa de compensação apresentou o 

melhor compromisso entre baixa taxa de erro de bit e o desempenho 

aproximadamente constante dos canais. 
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FIG. 3.14 BER calculada em função do comprimento de onda para os 08 canais 

operando a 10 Gb/s cada. 
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TAB. 3.6 Variação do comprimento da fibra DCF com o comprimento de onda e 
pela taxa de compensação do pulso óptico. 

 

Taxa de Compensação 

 
80% 100% 120% 

Canal 
Comprimento 
de onda (nm) 

D(STD) 
(ps/nm.km) 

D(DCF) 
(ps/nm.km) 

L(DCF) 
km 

L(DCF) 
km 

L(DCF) 
km 

CH 23 1558,98 16,72 -88,11 37,95 47,43 56,92 
CH 25 1557,36 16,59 -88,45 37,51 46,89 56,26 
CH 27 1555,75 16,46 -88,79 37,08 46,34 55,61 
CH 29 1554,13 16,33 -89,13 36,64 45,80 54,96 
CH 31 1552,52 16,20 -89,47 36,22 45,27 54,32 
CH 33 1550,92 16,07 -89,81 35,80 44,74 53,69 
CH 35 1549,32 15,95 -90,14 35,38 44,22 53,07 

CH 37 1547,72 15,82 -90,48 34,96 43,71 52,45 

 

 

Para taxas de compensação acima de 120%, que corresponde ao comprimento 

de fibra DCF igual a 58 km, o sistema apresentou os melhores valores de BER. No 

entanto, esta taxa de compensação também resultou na maior variação do valor da 

BER entre os canais. Neste caso pode-se observar a variação de até dez ordens de 

grandeza no valor da BER. Busca-se um comprimento de DCF que consiga 

compensar a dispersão de forma aproximadamente igual entre os canais, para 

diminuir a variação de desempenho entre os mesmos. 

 

 

3.3.3 SIMULAÇÕES DE 01 CANAL EM 40 Gb/s 

 

 

Nesta seção foi analisado por simulação um sistema de comunicação óptica 

operando com um canal de 40 Gb/s em curta distância de forma que nenhuma 

técnica de compensação da dispersão fosse necessária. Essa configuração é uma 

alternativa interessante para a configuração de 04 canais operando a 10 Gb/s, pois 

utiliza menos equipamentos e portanto é mais simples de operar.  

A simulação foi dividida em duas partes, sendo que a primeira parte consiste na 

simulação dos resultados de medição de um enlace operando na taxa de 40 Gb/s e 

utilizando modulação externa no formato NRZ (ROCHA, 2003). O principal objetivo 
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da primeira parte da simulação é ajustar os resultados de simulação o mais próximo 

possível dos resultados medidos. Os resultados experimentais foram reproduzidos 

em ambas as ferramentas de simulação, o software VPI e OptiSystem, o que 

permitiu a calibração e a predição do desempenho do sistema com a alteração de 

um conjunto de parâmetros. 

Um amplificador do tipo EDFA operando como amplificador de potência é 

colocado para compensar a perda de inserção do modulador. A fibra utilizada é a 

fibra padrão de telecomunicações e foram medidos 02 enlaces com, 

respectivamente, 1,38 km e 2,6 km (ROCHA, 2003). 

Os esquemas de simulação utilizados estão representados pelas FIG. 3.15 e 

FIG. 3.16. 

Em ambos os esquemas, o transmissor é composto por um laser de onda 

contínua (CW) operando a 1549,4 nm, com uma largura de linha 0,9 MHz. Utilizou-

se também um modulador Mach-Zehnder externo, com a razão de extinção de 12 dB 

e perda de inserção igual a 9 dB, operando em conjunto com um gerador de 

palavras PRBS e um codificador de sinal no formato NRZ à taxa de 40 Gb/s. 

Uma vez que os parâmetros de simulação foram devidamente ajustados, na 

segunda parte desta análise foi proposta uma nova configuração que inclui um 

fotodetector com melhor desempenho (MADUREIRA, 2002 e TIAN, 2003).  
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FIG. 3.15 Primeiro layout de simulação que reproduz os resultados 
experimentais, usado pelos simuladores VPI e OptiWave. 
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FIG. 3.16 Segundo layout de simulação que utiliza um receptor PIN otimizado 
no receptor. 

 

Foi usado na simulação o modelo de EDFA ideal, com ganho de 27 dB e figura 

de ruído de 4,7 dB. Um filtro óptico trapezoidal com freqüência central ajustada para 

1549,4 nm e com banda passante de 0,8 nm foi usado para reduzir o efeito do ruído 

ASE gerado no EDFA. Os valores da dispersão e da atenuação em uma fibra padrão 

de telecomunicações são 17 ps/nm/km e 0,2 dB respectivamente. Um atenuador 

variável localizado antes do receptor permite a medição da BER com a variação da 

potência óptica recebida. O bloco do receptor é composto pelo fotodetector PIN, 

cujos parâmetros são ajustados para atingir o desempenho especificado e um filtro 

Bessel passa-baixa de 4ª ordem. 

Usando o primeiro layout de simulação da FIG. 3.15 e os principais parâmetros 

de simulação dados na TAB. 3.7 (ROCHA, 2003) efetuou-se a caracterização do 

sistema contendo somente o transmissor e o receptor. 

A FIG. 3.17 mostra os resultados de simulação e os dados experimentais para a 

configuração back-to-back. Pode-se observar um bom acordo entre os resultados 

experimentais e os resultados simulados. 

Ao se considerar a simulação com o segundo layout, mostrado na FIG. 3.16, os 

elementos básicos seguem a mesma configuração daqueles apresentados na     

FIG. 3.15, exceto pelo EDFA e pelo filtro óptico que não foram mais necessários, 

pois a sensibilidade do receptor é maior. Os parâmetros de simulação foram 
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ajustados da mesma maneira que a realizada na primeira parte da simulação, exceto 

o parâmetro Ruído Térmico (Themal Noise) do fotodetector PIN. Realizou-se a 

simulação do layout de acordo com a FIG. 3.16 em ambas as ferramentas, ajustando 

o valor do ruído térmico do fotodetector PIN. A potência de entrada do sinal foi fixada 

em 6 dBm. O desempenho do detector PIN pode ser comparado com os resultados 

de simulação anteriores. 

Como o fotodetector PIN é o dispositivo mais crítico do sistema, utilizou-se um 

fotodetector PIN com uma sensibilidade maior como publicado por (MADUREIRA, 

2002 e TIAN, 2003). A análise do desempenho do receptor e o efeito do mesmo no 

desempenho de redes de curta distância operando a 40 Gb/s podem ser 

extrapolados a partir desses resultados. 

Para avaliar o acordo entre resultados simulados e medidos em enlaces de fibra 

padrão para distâncias apresentadas em redes locais, foram considerados enlaces 

de 1,38 km e 2,6 km de comprimento. 

Os resultados mostrados na FIG. 3.18 e na FIG. 3.19 contém os dados 

experimentais e simulados para os enlaces de 1,38 km e 2,6 km, respectivamente. A 

potência de entrada em ambos os casos tem o valor igual a 6 dBm. Uma diferença 

significativa pode ser observada em ambos os resultados obtidos com cada 

ferramenta de simulação. Entretanto, para que essa diferença possa ser explicada 

seria necessária uma análise rigorosa no modelo de propagação do sinal na fibra 

para ambos os simuladores. 

Considerando a existência de diferentes modelos nas diferentes ferramentas de 

simulação e que os resultados experimentais coincidem com os resultados 

simulados em um pequeno intervalo, assume-se que foi atingido um acordo aceitável 

entre os resultados experimental e simulado. Entretanto, o ajuste dos parâmetros de 

simulação poderia ser repetido até atingir um melhor acordo. 

A FIG. 3.20 mostra os resultados obtidos na simulação da configuração back-to-

back para ambos os simuladores utilizando o fotodetector PIN de alto desempenho. 

Analisando a BER calculada para a configuração back-to-back antes e depois do 

ajuste do ruído térmico do fotodetector PIN, ou seja, FIG. 3.17 e FIG. 3.20 

respectivamente, pode ser observado que, na FIG. 3.20. 
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TAB. 3.7 Principais parâmetros de simulação do primeiro layout. 
Modelo Parâmetro Valor Unidade 

Comprimento de onda de Emissão 1549,4 nm 
Potência de Emissão 4 mW Laser TX 

Largura de linha  0.9 MHz 

Modulador Mach-Zehnder  Razão de Extinção 12 dB 
Ordem 30  

Gerador PRBS 
Taxa de Transmissão 40 Gb/s 
Ganho 27 dB 

Amplificador EDFA 
Figura de Ruído 4,7 dB 
Atenuação 0,2 dB/km Fibra Óptica Padrão de 

Telecomunicações Dispersão 17 ps/nm·km 
Responsividade 0,7 A/W 
Ruído Térmico 2.2·10-10 A·Hz-1/2 Fotodetector PIN 

Corrente de Escuro 5 nA 
Frequência de Corte 7 GHz Fitro Elétrico Passa-Baixa 

Bessel Ordem do filtro 4  
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FIG. 3.17 Resultados medidos e simulados na configuração back-to-back. 

 

Considerando a BER de 10−12 o layout ajustado requer uma potência na entrada 

do receptor aproximadamente 10 dB menor. Por isso, após a inclusão e o ajuste do 

fotodetector otimizado não é mais necessário utilizar o amplificador EDFA, sendo 

uma vantagem adicional para a solução proposta. 
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FIG. 3.18 Resultados obtidos para enlace 1,38 km de fibra padrão e 6 dBm 

de potência emitida. 
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FIG. 3.19 Resultados obtidos para enlace 2,6 km de fibra padrão e 6 dBm de 

potência emitida. 
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FIG. 3.20  Resultados de simulações obtidos para ambos simuladores na 
configuração back-to-back e considerando o receptor otimizado. 

 

Outras simulações foram realizadas para comprimentos de fibras diferentes. A 

FIG. 3.21 mostra os resultados obtidos, por ambos os simuladores, da predição do 

desempenho do sistema após o ajuste do receptor para os enlaces de 1,38 km e   

2,6 km de fibra padrão de telecomunicações. 

Nota-se um bom acordo entre os resultados obtidos com ambos os simuladores. 

O resultado para 4 km de fibra foi simulado, porém, apresentou um alto valor de BER 

devido provavelmente à dispersão cromática (GVD). 

O diagrama de olho é outra figura de mérito importante para avaliar o 

desempenho do sistema. A FIG. 3.22 mostra o diagrama de olho simulado no 

receptor do enlace de 2,6 km. Este resultado foi obtido somente pela simulação no 

software VPI Transmission & Component Maker. 

Como pode-se observar na FIG. 3.22, existe uma quantidade grande de linhas 

sobrepostas o que “fecha” um pouco o olho e degrada o desempenho do sistema. 

Observa-se também a oscilação de potência acima do nível de cruzamento, cuja 

variação pode ser atribuída ao ruído térmico e ruído shot no fotodetector (FORTES, 

2006a). 
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FIG. 3.21 Resultados simulados com receptor ajustado, 6 dBm de potência de 
entrada e enlaces de comprimento 1,38 km e 2,6 km. 

 

 

 

FIG. 3.22 Diagrama de olho após 2,6 km de fibra padrão de telecomunicações 
para o receptor ajustado. 

 

 

3.4 ANÁLISE 

 

 

Neste capítulo foram analisadas através de simulação algumas redes WDM. 

Ajustando-se os principais parâmetros das ferramentas de simulação pode-se 
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reproduzir o comportamento destas redes. Os resultados obtidos em simulação 

apresentaram bom acordo com os resultados experimentais. 

Os dados experimentais da Rede GIGA foram analisados com as ferramentas de 

simulação. Uma vez ajustados os componentes da rede, foram testadas 08 

diferentes configurações de DCF para a compensação da dispersão do enlace 

operando a 10 Gb/s.  

A solução na qual a DCF é colocada após o segundo trecho de fibra STD e um 

pré-amplificador antes do receptor, foi escolhida por apresentar a menor penalidade 

em potência. 

Foram testadas 02 configurações com 08 e 16 canais operando a taxa de 10 

Gb/s por canal, e em ambos os casos as soluções propostas apresentaram um bom 

desempenho. 

Os dados das medições realizadas na rede WDM experimental instalada no CRT 

da Embratel foram usados para ajustar os principais parâmetros dos componentes 

da rede. Foram testados diversos comprimentos de DCF com o objetivo de 

determinar o comprimento de DCF que permitisse a compensação da dispersão para 

todos os canais do enlace (FORTES, 2006b). 

E finalmente, foi realizada a simulação de um enlace óptico com um canal 

operando a taxa de 40 Gb/s em uma fibra padrão de até 4 km. Os resultados de 

simulação apresentaram bom acordo com os dados de medição. Após o ajuste foi 

possível extrapolar os resultados e propor uma configuração com um receptor 

otimizado usando um PIN de maior sensibilidade. Esta nova configuração requer 10 

dB menos potência que a configuração anterior (FORTES, 2006a).  
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4 TRABALHO EXPERIMENTAL 

 

 

 

Descrevem-se neste capítulo as medidas realizadas na rede WDM de teste 

instalada no Centro de Referência Tecnológica (CRT) da Embratel, no Rio de 

Janeiro. 

O objetivo dos experimentos é explorar o desempenho de uma rede WDM 

experimental operando a distâncias de até 250 km para confrontação com resultados 

simulados. Na Seção 3.3.2, parte desses resultados experimentais foi usada para 

calibrar o layout de simulação e obter os parâmetros devidamente ajustados no 

ambiente de simulação. Foi possível extrapolar à partir daí os resultados 

considerando um número maior de canais operando em taxas maiores. 

Os equipamentos WDM instalados que compõem a rede formam um enlace 

ponto-a-ponto, composto por quatro estações, podendo transmitir até 08 canais 

ópticos simultaneamente e atingir a taxa de transmissão máxima de 80 Gb/s. 

Devido à disponibilidade de equipamentos durante o período de realização dos 

experimentos, a rede sob teste operou com no máximo 03 canais (Canal 23, Canal 

25 e Canal 37) na taxa de 2,5 Gb/s cada. Embora o sistema tivesse capacidade para 

trafegar outros 05 canais seria necessário adicionalmente utilizar lasers com 

comprimentos de onda específicos (interfaces coloridas) e/ou instalar novos 

transponders correspondentes ao comprimento de onda de cada um dos canais 

disponíveis. Portanto, somente os 03 canais já mencionados foram utilizados. 

O objetivo das medições é observar o desempenho de uma rede WDM nas 

seguintes condições: 

• Inserção ou retirada de canais; 

• Variação da potência de cada canal; 

• Influência da fibra óptica, através da medição do sistema operando com fibra 

padrão de telecomunicações (Standard – STD), com fibra de dispersão 

deslocada não-nula (Non Zero Dispersion Shifted Fiber – NZD) ou 

substituindo-se a fibra entre as estações por atenuadores para reproduzir o 

efeito da atenuação causado pelas fibras. 

As figuras de mérito utilizadas na análise do desempenho do sistema nas 
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condições citadas são a variação do ganho dos amplificadores e a relação sinal 

ruído óptica (Optical Signal-Noise Ratio – OSNR) em cada canal. 

A medição da OSNR foi realizada através da aquisição do espectro óptico na 

Banda C (1530 nm – 1565 nm) e relacionando-se a potência do sinal e a potência do 

ruído na entrada e na saída do sistema. Foi possível também a verificação do 

surgimento de efeitos não-lineares na fibra. 

Além das medidas sistêmicas, foram também realizadas medidas de 

caracterização dos componentes do sistema, as quais forneceram resultados tais 

como:  

• Variação do ganho e figura de ruído (NF) do amplificador em função do 

comprimento de onda; 

• Perda de inserção dos Mux/Demux; 

Tem-se a seguir uma breve descrição da rede WDM experimental e os principais 

aspectos dos equipamentos que a compõe. Finalmente, as medidas realizadas e os 

principais resultados obtidos são apresentados e discutidos. 

 

 

4.1 REDE WDM EXPERIMENTAL 

 

 

A rede WDM experimental utilizada é composta de 04 estações dispostas em um 

enlace ponto-a-ponto. 

O diagrama da rede pode ser observado na FIG. 4.1, que mostra a interligação 

dos equipamentos. A partir de setas indicam-se os pontos onde os canais podem ser 

inseridos ou retirados no enlace. 

Identificam-se 04 estações e 03 tipos de equipamentos utilizados: Equipamento 

Terminal de Linha (Optical Line Terminal – OLT), Amplificador Óptico de Linha 

(Optical Line Amplifier – OLA) e Multiplexador de Inserção/Retirada de Canais 

Ópticos (Optical Add/Drop Multiplexer – OADM). As caixas contendo o símbolo A se 

referem a atenuadores posicionados no enlace. 

Nas Estações 01 e 04, estão instalados os equipamentos Terminal de Linha 

Óptica nos quais todos os canais da linha são respectivamente, inseridos/extraídos. 

A Estação 02 contém um Amplificador Óptico de Linha, que opera na faixa (1530 – 
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1560 nm) e tem a função de produzir ganho em todos os canais simultaneamente, 

para compensar as perdas ao longo do enlace. 

O equipamento Multiplexador de Inserção/Retirada de Canais Ópticos (OADM), 

na estação 03 pode ser configurado para inserir e/ou retirar um grupo pré-definido de 

canais (comprimentos de onda) no enlace. 

A configuração da rede WDM instalada mostrada na FIG. 4.1 permite uma 

capacidade máxima de transmissão de 08 canais STM–64, o que resulta em uma 

capacidade total de 80 Gb/s entre as estações 01 e 04. Conforme mencionado 

anteriormente, somente os canais 23, 25 e 37 foram disponibilizados para os 

experimentos aqui descritos. 

Através do equipamento OADM na estação 03, é possível tanto retirar até 04 

canais dos 08 que poderiam ser inseridos na estação 01, quanto inserir até outros 04 

canais no sentido de propagação da Estação 04 (ALCATEL, 2001). 

Isso significa que esta rede permite configurar tráfego nas seguintes rotas: 

• Estação 01 –> Estação 04; 

• Estação 01 –> Estação 03; 

• Estação 03 –> Estação 04; 
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FIG. 4.1 Diagrama de interconexão da rede WDM experimental instalada no 

CRT Embratel. 
 

No equipamento OLT da estação 01 foram inseridos 03 canais de tráfego 

operando à taxa de 2,5 Gb/s nos comprimentos de onda correspondentes aos canais 

23, 25 e 37 da TAB. 4.1. O canal 23 é proveniente de uma interface padrão SDH, 
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que é convertido para o comprimento de onda do canal 23 (1558,98 nm) através de 

um transponder. O canal 25 é inserido diretamente na entrada do OLT da estação 

01, pois é originado de um equipamento SDH que possui uma interface colorida do 

canal 25, ou seja, um laser emitindo sinal no comprimento de onda de 1557,36 nm. 

O canal 37 foi inserido através de um gerador de sinal óptico equipado com uma 

interface colorida correspondente a esse canal 37 (1547,72 nm). 

Os demais canais (27, 29, 31, 33 e 35) não foram utilizados nos experimentos 

apresentados. Para a inserção desses canais no sistema é necessário dispor de 

adaptadores de comprimento de onda (transponders) ou interfaces coloridas. 

O OADM da estação 03 é configurado para possibilitar a retirada/inserção dos 

canais: 23, 25, 27 e 29. Está equipado com 04 conjuntos de transponders para os 

canais 23 e 25 em ambas as direções. No entanto, as entradas e saídas 

correspondentes aos canais 27 e 29 na estação 03 não foram utilizadas. 

O OLT da Estação 04 possui as mesmas funcionalidades do OLT da Estação 01. 

A interligação entre as estações é feita por atenuadores representados na FIG. 

4.1 por A. Os atenuadores são substituídos por bobinas de fibras ópticas padrão de 

telecomunicações (STD) e fibra de dispersão deslocada não-nula (NZD).  

Parte dos experimentos prevê a variação da potência de entrada, visando 

verificar o impacto acarretado nos demais canais. Somente o canal 37 possibilita a 

atenuação da potência de saída entre 0 e 6 dB. Foi inserido um atenuador fixo de 10 

dB na entrada do canal, que possibilitou o deslocamento da faixa de atenuação 

entre 10 e 16 dB. Como os demais canais (23 e 25) não tinham funções de 

atenuação, foram realizadas somente a retirada desses canais no enlace. 

Canais STM-64 (10 Gb/s) também podem ser inseridos nas Estações 01, 03 e 

04 desde que os OLTs ou OADM estejam equipados com os transponders ou o sinal 

STM-64 seja colorido. Neste experimento, nenhum canal STM-64 foi inserido. 
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4.2 DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REDE EXPERIMENTAL DO CRT DA 
EMBRATEL 

 

 

Esta seção tem como objetivo apresentar as características mais importantes 

dos equipamentos que compõem a rede WDM medida. 

As principais funcionalidades encontradas, são a capacidade máxima de 

transmissão de 160 Gb/s (16 x STM-64) e o OADM fixo com capacidade de até 04 

canais. O sistema é composto pelos equipamentos OLT, OLA e OADM. 

Na TAB. 4.1 têm-se os 16 canais disponíveis, com o espaçamento de 200 GHz 

dentro da Banda C, divididos entre Banda Curta e Banda Longa que são, 

respectivamente, os canais cujos comprimentos de onda são menores e maiores 

que 1545 nm (ALCATEL, 2001). 

 
TAB. 4.1 Canais do Sistema WDM 

 

 Canal 
Freqüência 
Central (THz) 

Comprimento de Onda 
Central (nm) 

23 192,3 1558,98 

25 192,5 1557,36 
27 192,7 1555,75 

29 192,9 1554,13 

31 193,1 1552,52 
33 193,3 1550,92 

35 193,5 1549,32 B
a
n
d
a
 L
o
n
g
a
 

37 193,7 1547,72 

43 194,3 1542,94 

45 194,5 1541,35 
47 194,7 1539,77 

49 194,9 1538,19 
51 195,1 1536,61 

53 195,3 1535,04 

55 195,5 1533,47 B
a
n
d
a
 C
u
rt
a
 

57 195,7 1531,9 

 

 

4.2.1 TERMINAL DE LINHA (OLT) 

 

 

Os equipamentos Terminal de Linha correspondem aos nós de rede 
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responsáveis pela terminação dos canais WDM de uma linha óptica. O OLT tem a 

função de demultiplexar todos os canais WDM recebidos e multiplexar os canais 

equivalentes a serem transmitidos. 

Na FIG. 4.2 há o diagrama em blocos do OLT, que é formado pelas unidades de 

multiplexação e demultiplexação de banda curta e banda longa, a unidade 

expansora e os amplificadores ópticos (amplificador de potência e pré-amplificador).  
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FIG. 4.2 Diagrama em blocos do OLT. 
 

As unidades multiplexadoras-demultiplexadoras de banda curta, são as unidades 

em que são inseridos e retirados até 08 canais, indo do canal 43 até o canal 57. 

Enquanto as unidades multiplexadoras-demultiplexadoras de banda longa são 

aplicáveis aos 08 canais de comprimento de onda restantes, que compreendem 

desde o canal 23 até o canal 37. 

O bloco “EXP” se refere à unidade expansora e tem basicamente três funções 

principais, a de multiplexar os canais provenientes das unidades multiplexadoras das 

bandas curta e longa, e a função de dividir (demultiplexar) o sinal recebido da linha 

óptica nos grupos de banda curta e longa. Outra função da expansora é inserir o 

comprimento de onda do canal de saturação para efeito de controle de potência 

óptica no sistema. O sinal de saturação tem o comprimento de onda de 1545 nm é 

acoplado na entrada do amplificador. A potência do sinal de saturação é 
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inversamente proporcional à potência dos canais de informação. Assim é possível 

manter a potência de entrada dos amplificadores aproximadamente constante e, 

conseqüentemente, o sinal de saída terá a mesma potência independente da 

inserção ou da retirada de novos canais no enlace. O controle de potência de saída 

dos amplificadores através do canal de saturação é uma função básica para o 

funcionamento dos equipamentos presentes na rede e não pode ser desabilitada 

(ALCATEL, 2001). 

As unidades do EDFA operando como amplificador de potência e pré-

amplificador têm a função de proporcionar ganho no sinal a ser transmitido ou 

recebido na linha óptica. No caso do amplificador de potência ele eleva a potência 

de saída do transmissor, já o pré-amplificador aumenta a sensibilidade do receptor. 

Esta unidade é responsável também por inserir os canais ópticos de supervisão 

(OSC) que permitem gerenciar o sistema e efetuar o controle automático dos lasers 

de sinal (Automatic Laser Shut-down – ALS). O ALS faz com que em caso de 

interrupção da transmissão de um enlace óptico, os amplificadores sejam 

automaticamente desligados até que a operação do sistema seja restabelecida 

(ALCATEL, 2001). 

Os transponders são unidades opcionais e têm a função de converter qualquer 

canal óptico na entrada de em um sinal óptico sintonizado em um canal específico 

do sistema. 

 

 

4.2.2 AMPLIFICADOR DE LINHA (OLA) 

 

 

Os equipamentos amplificadores ópticos de linha, são utilizados em estações 

intermediárias às estações de tráfego e têm como função amplificar toda a banda de 

canais WDM, visando compensar as diversas perdas por atenuação de um enlace 

de longa distância como, por exemplo, atenuação na fibra óptica, fusões, conexões, 

perdas de inserção do mux/demux, etc. 

O diagrama em blocos do OLA pode ser observado na FIG. 4.3 (ALCATEL, 

2001).  
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FIG. 4.3 Diagrama em blocos do OLA. 
 

 

4.2.3 ADM ÓPTICO DE 04 CANAIS (OADM) 

 

Na FIG. 4.4 tem-se o diagrama em blocos do OADM, que é composto por duas 

unidades amplificadoras e por dois OADM fixos. 

Cada unidade amplificadora é composta por 02 amplificadores do tipo EDFA, 

sendo que o primeiro estágio funciona como pré-amplificador e o segundo como 

amplificador de potência. 

O sinal de um enlace WDM passa por um pré-amplificador que dá ganho 

simultaneamente em todos os canais. 

Os equipamentos ADM Óptico ilustrada na FIG. 4.4 o OADM têm a função de 

inserir e retirar canais em uma linha óptica.  

Após amplificado, o sinal é acoplado na entrada de um OADM Fixo, que permite 

a retirada e inserção de até 04 canais através das 02 unidades OADM idênticas. Na 

entrada do OADM os 04 canais são derivados e demultiplexados. Cada sinal 

demultiplexado, passa por duas “chaves ópticas”. A primeira, se acionada, 

caracteriza a retirada do canal. Sendo assim a segunda pode ser usada para inserir 

um novo canal. Caso nenhuma das 02 chaves seja acionada, o sinal passará 

normalmente pelo OADM. Após o estágio de chaveamento, os 04 canais que foram 

derivados no OADM, serão novamente multiplexados com os demais canais do 
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enlace (ALCATEL, 2001). 

A saída do OADM fixo é ligada à entrada de um EDFA operando como 

amplificador de potência, que fornece o ganho de potência para os canais a serem 

transmitidos no enlace WDM. 
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FIG. 4.4 Diagrama em blocos do OADM fixo de 04 canais. 
 

 

 

4.3 PONTOS DE MONITORAÇÃO E MEDIDAS 

 

 

Realizaram-se medidas de espectro óptico em diversos pontos do enlace, que 

podem ser identificados nas FIG. 4.5 até a FIG. 4.8. Esses são os pontos de 

monitoração e devido aos dispositivos como EDFAs, OADM estarem integrados ao 

equipamento, são os locais em que efetivamente as medições podem ser realizadas. 

A TAB. 4.2 mostra os pontos de monitoração, ou seja, os pontos onde pode-se 

realizar medidas com o sistema em funcionamento, e os pontos onde a medida é 

feita interrompendo-se o funcionamento do sistema. 
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TAB. 4.2 Pontos de medidas e monitoração 

Ponto Estação Descrição Obs. 
A 01 Saída do Multiplexador Banda Longa Monitoração 
B 01 Entrada Banda Longa da Expansora   
C 01 Saída da Expansora Monitoração 
D 01 Entrada do Amplificador de Potência Monitoração 
D1 01 Saída do 1o Estágio do Amplificador de Potência   
D2 01 Entrada do 2o Estágio do Amplificador de Potência   
E 01 Saída do Amplificador de Potência Monitoração 
F 02 Entrada do Amplificador de Linha   
G 02 Saída do Amplificador de Linha Monitoração 
H 03 Entrada Pré-Amplificador Monitoração 
H1 03 Saída do 1o Estágio do Pré-Amplificador Monitoração 
I 03 Saída do Canal 23   
J 03 Saída do Canal 25   
K1 03 Saída do OADM Monitoração 
K2 03 Entrada do 2o Estágio do Amplificador de Potência   
K 03 Saída do 2o Estágio do Amplificador de Potência Monitoração 
L 04 Entrada do Pré-Amplificador Monitoração 
M 04 Saída do Pré-Amplificador   
N 04 Entrada da Expansora   
O 04 Saída Banda Longa da Expansora   
P 04 Entrada do Demultiplexador Banda Longa Monitoração 
Q 04 Saída do Canal 37   
R 04 Saída do Canal 25   

S 04 Saída do Canal 23   
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FIG. 4.5 Pontos de monitoração (cheio) e medição (aberto) na Estação 01. 
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FIG. 4.6 Pontos de monitoração (cheio) e medição (aberto) na Estação 02. 
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FIG. 4.7 Pontos de monitoração (cheio) e medição (aberto) na Estação 03. 
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FIG. 4.8 Pontos de monitoração (cheio) e medição (aberto) na Estação 04. 
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4.4 RESULTADOS 

 

 

A conexão física da rede utilizada nas medições pode ser observada na FIG. 

4.1. Um conjunto de medidas foi realizado utilizando inicialmente atenuadores para a 

conexão dos equipamentos nas diferentes estações. Nos demais experimentos 

foram construídos 02 enlaces com diferentes tipos de fibra, padrão de 

telecomunicações (STD) e a fibra de dispersão deslocada não-nula (NZD). Cada 

enlace tem um total de 250 km de comprimento, divididos em três trechos, 

configurados de tal forma que os trechos entre as Estações 01 e 02, e, entre as 

estações 02 e 03 é igual a 75 km. O trecho entre as estações 03 e 04 é de 100 km. 

As curvas nas FIG. 4.9 a FIG. 4.13 apresentam os resultados das medições 

realizadas com a inserção de 03 canais na rede i.e. canal 23 (1558,98 nm), canal 25 

(1557,36 nm) e canal 37 (1547,72 nm). A conexão entre as estações foi realizada 

através de atenuadores e os sinais dos canais 23 e 25 são inseridos no 

multiplexador sem atenuação. O canal 37 é atenuado de um valor mínimo de 6 dB 

até o máximo de 16 dB e posteriormente desligado. Para cada um dos casos sob as 

mesmas condições do canal 37, foi realizada a medição no espectro óptico nos 

pontos indicados na TAB. 4.2. 

Na FIG. 4.9 observa-se o resultado da variação do ganho em função do 

comprimento de onda considerando a variação da atenuação e, conseqüentemente, 

da potência de saída do amplificador de potência da estação 01. Com o aumento da 

atenuação e a conseqüênte diminuição da potência do canal 37 percebe-se que o 

ganho em todos os canais na saída do amplificador de potência da Estação 01 tende 

a aumentar. 

O contrário ocorre no amplificador de linha da Estação 02, como pode-se 

verificar na FIG. 4.10 onde o ganho para os diferentes canais tende a diminuir à 

medida que a potência do canal 37 diminui.  

Diferentemente do caso anterior, houve a diminuição do ganho provocado pela 

diminuição do canal. O OADM da Estação 03 foi configurado para extrair os canais 

23 e 25. Dessa forma somente o canal 37 pode ser observado nas medições de 

espectro na entrada e na saída do pré-amplificador da Estação 04. O resultado da 

variação do ganho nesse canal indica que o mesmo diminui com a redução da 

potência do canal 37, conforme apresentado na FIG. 4.11. 
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A diferença entre o valor máximo e mínimo do ganho do amplificador de potência 

da Estação 01 atinge o valor mínimo de 0,25 dB para o canal 37 desligado e chega 

ao máximo de aproximadamente 1 dB nas demais condições apresentadas na FIG. 

4.9. 

Para o amplificador de linha da Estação 02 a variação máxima de ganho é de 2 

dB quando a atenuação do canal 37 é 16 dB e para as demais condições 

apresentadas nas curvas da FIG. 4.10, a variação é de aproximadamente 1 dB. 

O espectro óptico na saída do amplificador de linha da Estação 02 pode ser visto 

na FIG. 4.12 e FIG. 4.13, sendo o canal 37 atenuado em 6 dB e desligado 

respectivamente. Nota-se que com o deligamento do canal 37 houve o aumento do 

ruído ASE na saída do amplificador. Este fenômeno causa a a diminuição da OSNR 

na saída e um conseqüênte aumento da figura de ruído do amplificador. Pode-se 

notar que a potência do canal de saturação aumenta, pois este canal tende a 

compensar essa retirada de potência na entrada no amplificador. 

No pré-amplificador da Estação 04 há um aumento de 3,5 dB na figura de ruído 

na condição de maior potência no canal 37 em relação à de menor potência. 

Os pontos referentes a λ = 1545 nm correspondem ao canal de saturação, canal 

este usado para minimizar as variações de potência quando os canais de tráfego 

são retirados ou adicionados. O canal de saturação é um recurso para a equalização 

dos canais e não pode ser desligado. A utilização desse canal não influencia o nível 

de crosstalk nos demais canais por ser retirado antes do demultiplexador. 
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FIG. 4.9 Resultado da medição do Ganho do Amplificador de Potência da 

Estação 01. A interconexão entre as estações é feita por atenuadores. 

 

 

FIG. 4.10 Resultado da medição do Ganho do Amplificador de Linha da 

Estação 02. As estações são interconectadas por atenuadores. 
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FIG. 4.11 Resultado da medição do Ganho do Pré-Amplificador da Estação 04. 

A interconexão entre as estações é feita por atenuadores. 

 

 
 

FIG. 4.12 Resultado da medição do espectro óptico na saída do amplificador de 

linha da Estação 02. O canal 37 está atenuado em 6 dB e a interconexão entre 

as estações é feita por atenuadores (23 dB abaixo do valor realmente 

disponível neste ponto). 



91 

 
 

FIG. 4.13 Resultado da medição do espectro óptico na saída do amplificador de 

linha da Estação 02. O canal 37 está desligado e a interconexão entre as 

estações é feita por atenuadores (23 dB abaixo do valor realmente disponível 

neste ponto). 

 

A segunda parte dos experimentos foi feita retirando os atenuadores entre as 

estações e substituindo-os por fibras STD padrão e por fibra NZD. Os resultados das 

medições estão consolidados da FIG. 4.14 a FIG. 4.17. 

A configuração dos canais foi a mesma das medições anteriores, exceto pela 

atenuação do canal 37 que nesta série de medidas assume 03 níveis diferentes: 0 

dB, 13 dB e o desligamento total do canal. Também nestes experimentos, para cada 

condição do canal 37 foi realizada a medição no espectro óptico nos pontos de 

monitoração indicados pela TAB. 4.2. 

Observa-se na FIG. 4.14 o resultado da variação do ganho em função do 

comprimento de onda, considerando-se a variação da potência para o amplificador 

de potência presente na Estação 01 e na FIG. 4.15 são apresentados os resultados 

para o amplificador de linha da Estação 02. A variação do ganho apresentou a 

mesma tendência dos resultados de medição com atenuadores, ou seja, a 
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diminuição da potência do canal 37 causou um aumento de ganho de todos os 

canais do amplificador de potência da Estação 01 e a diminuição do ganho do 

amplificador de linha da Estação 02. Na FIG. 4.16 observa-se que no pré-

amplificador da Estação 03, o ganho de todos os canais também tende a diminuir 

com o aumento da atenuação do canal 37. A variação do ganho observadas no pré-

amplificador da Estação 01, no amplificador de linha da Estação 02 e no pré-

amplificador da Estação 03 é aproximadamente 1 dB maior para o enlace de fibra 

padrão e em relação ao enlace NZD. Para todas as situações analisadas, a variação 

do ganho tende a zero quando o canal 37 é desligado. 

A FIG. 4.17 mostra a variação de figura de ruído em função do comprimento de 

onda dos canais amplificados para o pré-amplificador da Estação 01. Neste caso 

variou-se a potência do canal 37 e observa-se que a figura de ruído dos 

amplificadores tende a aumentar com a diminuição da potência do canal 37. Isso 

ocorre porque o aumento do ganho devido à redução do canal 37 não acompanha o 

aumento do ruído ASE. Isto dimuinui a relação sinal-ruído na saída do amplificador e 

causa o aumento na figura de ruído. 

 

 

FIG. 4.14 Resultado da medição do Ganho do Amplificador de Potência da 

Estação 01. A interconexão entre as estações é efetuada por fibras STD e NZD. 
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FIG. 4.15 Resultado da medição do Ganho do Amplificador de Linha da 

Estação 02. A interconexão entre as estações é feita por fibras STD e NZD. 

 

 
FIG. 4.16 Resultado da medição do Ganho do Pré-Amplificador da Estação 03. 

A interconexão entre as estações é feita por fibras STD e NZD. 
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FIG. 4.17 Resultado da medição da Figura de Ruído do Amplificador de 

Potência da Estação 01. As estações foram conectadas por fibras STD e NZD. 

 
 
 

Os resultados anteriores mostram que o desligamento do canal 37, provoca a 

diminuição da variação do ganho dos canais 25 e 23. Na série de experimentos 

cujos resultados são apresentados nas FIG. 4.18 e FIG. 4.19, o canal 37 foi mantido 

com atenuação constante de 0 dB e os canais 23 e 25 foram desligados 

alternadamente. Os experimentos foram realizados tanto para fibras STD quanto 

para fibras NZD. 

Na FIG. 4.18 observa-se que no amplificador de linha da Estação 02, ao se 

desligar um dos canais (25 ou 23) a variação do ganho é mínima. O mesmo ocorre 

no caso do pré-amplificador da Estação 03, cujo resultado da variação do ganho é 

mostrado na FIG. 4.19. 
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FIG. 4.18 Resultado da medição do Ganho do Amplificador de Linha da 

Estação 02, mantendo fixa a potência do canal 37. 

 

 

FIG. 4.19 Resultado da medição do Ganho do Pré-Amplificador da Estação 03, 

mantendo fixa a potência do canal 37.  
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5 CONCLUSÃO 

 

 

 

Neste trabalho foi apresentado o estudo de uma rede WDM operando em altas 

taxas e longas distâncias. O enlace óptico entre Campinas e São Paulo da Rede 

GIGA é usado como referência para o estudo apresentado e cuja caracterização 

experimental é confrontada com os resultados simulados. A análise de desempenho 

foi feita com base na influência da dispersão cromática na taxa de erro de bit e a 

metodologia utilizada consiste em analisar e confrontar os dados de medições 

disponíveis. Foram realizadas medições na rede experimental WDM instalada no 

Centro de Referência Tecnológica (CRT) da Embratel no Rio de Janeiro e os 

resultados foram analisados usando ferramentas de simulação. 

A técnica de compensação da dispersão investigada nesta pesquisa prevê a 

utilização de fibras compensadoras da dispersão (DCF). 

A análise em simulação desenvolvida no Capítulo 3 permitiu comprovar que é 

possível reproduzir a partir de simulação o funcionamento dos seguintes 

componentes de uma rede WDM: 

• Transmissor com modulação externa; 

• Multiplexador e demultiplexador WDM; 

• Amplificador óptico à fibra dopada com érbio (EDFA); 

• Receptor baseado no fotodetetor PIN; 

• Fibras Ópticas e Fibra Compensadora de Dispersão (DCF); 

Essa comprovação é reforçada pelo bom acordo na comparação entre 

resultados experimentais e simulados apresentados na Seção 3.3. 

Foram realizadas simulações com base no enlace óptico entre Campinas e São 

Paulo da Rede GIGA e conclui-se que: 

• A configuração de compensação que apresentou melhor desempenho foi 

aquela em que a fibra DCF é colocada no final do enlace e um pré-

amplificador é colocado antes do demultiplexador, pois a combinação da 

DCF e do pré-amplificador permite compensar tanto os efeitos de 

atenuação, quanto os efeitos da GVD. 
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• O enlace em questão pode operar satisfatoriamente com 08 canais 

ópticos de 10 Gb/s cada e pode-se aumentar para 16 canais reduzindo o 

espaçamento entre os canais para 100 GHz e assim utilizar a mesma 

banda. 

Das simulações realizadas com base nos experimentos da rede experimental no 

CRT – Embratel, para um enlace se 250 km de fibra STD, pode-se concluir que: 

• Houve bom acordo entre resultados simulados e medidos, o que dá 

confiabilidade para extrapolar os resultados em simulação para enlaces 

com maior capacidade de transmissão. 

• O enlace em questão pode operar satisfatoriamente com 08 canais 

ópticos de 10 Gb/s. 

• A compensação da dispersão cromática deve estar na faixa entre 100 e 

120%, para obter-se um compromisso entre baixa taxa de erro de bit e 

menor variação entre o desempenho dos canais. 

Resultados de medição de um sistema 40 Gb/s monocanal operando em fibra 

STD em enlaces de distâncias de até 4 km foram analisados através das 

ferramentas de simulação VPI e OptiSystem. Desta análise concluiu-se que: 

• Obteve-se um bom acordo ou um ajuste ao menos satisfatório na 

comparação entre os resultados experimentais e simulados com ambas 

as ferramentas de simulação. 

• Os resultados foram extrapolados para a utilização de um receptor de 

desempenho superior, no qual pode-se concluir que o receptor de melhor 

desempenho apresentou uma penalidade de potência 10 dB menor e que 

o ruído térmico é o principal parâmetro que determina o desempenho do 

receptor. 

Os testes realizados na rede WDM experimental do CRT – Embratel, mostram 

que a inserção ou retirada de canais apresenta impacto nos demais canais de um 

sistema WDM conforme esperado. Os equipamentos medidos possuem dispositivos 

de controle de ganho que minimizam esta osclilação. 

Como trabalhos futuros, as seguintes propostas podem ser citadas: 

• Implementar a partir de simulação o controle de potência de saída dos 

amplificadores ópticos medidos, reproduzindo o que se efetua na prática 

com técnicas de controle de ganho automático. 
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• Estudar o enlace da Rede GIGA para 32 canais a 10 Gb/s cada. 

• Estudar o enlace da Rede GIGA para 08, 16 e 32 canais a 40 Gb/s cada. 

Avaliar o desempenho para cada um dos sistemas estudados e concluir 

sobre a utilização de mais canais com menor taxa de transmissão ou o 

contrário para aplicações em redes metropolitanas ou redes de longa 

distância. 

• Estudar o enlace experimental do CRT para 16 e 32 canais a 10 Gb/s 

cada. 
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