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RESUMO 
 

Os sistemas de transmissão óptica com multiplexação por subportadora podem transmitir uma 

grande variedade de sinais, analógicos e/ou digitais, simultaneamente, através da fibra óptica. 

Esses sistemas são atrativos devido a combinação entre a madura tecnologia de Multiplexação 

por Divisão de Freqüência e as excelentes propriedades dos sistemas ópticos, como a extensa 

largura de banda, baixa perda e a imunidade à interferência eletromagnética. 

Este trabalho apresenta um estudo de sistemas de transmissão óptica utilizando a técnica de 

multiplexação por subportadora com modulação elétrica ASK, QPSK, 16QAM e 64QAM. A 

partir de resultados experimentais, obtém-se a função de transferência da fibra para sistemas 

ODSB e OSSB. 

Foram realizadas simulações de sistemas SCM, em software comercial OptiSystem, para as 

técnicas de modulação elétrica citadas anteriormente, onde o desempenho do sistema é medido 

em termos de diagrama de olho e taxa de erro de bit. Além disto, foi simulado um sistema SCM 

com modulação elétrica 16QAM em software Matlab. 

Para finalizar, mostram-se os resultados de uma simulação de sistema SCM com óptica no 

espaço livre e modulação elétrica ASK. 

A partir dos resultados obtidos percebe-se que o efeito de intermodulação gerado pela fibra 

óptica monomodo padrão faz com que as subportadoras multiplexadas apresentem espaçamento 

variável, constituindo um fator limitante do desempenho de sistemas SCM.  

Propõe-se o uso de fibras DCF para compensar o efeito dispersivo na fibra óptica monomodo 

padrão sobre sinais ODSB, permitindo que o sistema obtenha resposta em freqüência semelhante 

a resposta de sistemas OSSB. 

Verifica-se que o meio de transmissão FSO não gera intermodulação entre os canais de 

transmissão permitindo um espaçamento uniforme entre estes. O aumento do número de canais 

de informação é acompanhado de uma diminuição na distância entre os transceptores do sistema.  
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ABSTRACT 
 

Subcarrier multiplexing optical transmission systems can transmit a great variety of signals, 

analogic and/or digital through one optical fiber simultaneously. These systems are attractive 

due to the combination of mature frequency division multiplexing technology and the excellent 

properties of optical systems, like the wide bandwidth, low loss, and electromagnetic 

interference immunity. 

This work presents a study of subcarrier multiplexing optical transmission systems with ASK, 

QPSK, 16QAM and 64QAM electrical modulations. From experimental results, the frequency 

response of the fiber for the ODSB and OSSB systems is obtained. 

SCM systems simulations had been carried through, using the commercial software 

OptiSystem, for the electrical modulation techniques cited above, where the performance of the 

systems is measured in terms of eye diagrams and bit error rates. Besides, a 16QAM SCM 

system had been simulated using the software Matlab. 

Finally, the results of simulation of a SCM system with free space optics and ASK electrical 

modulation are presented. 

From experimental results, the intermodulation effect, generated by the fiber optic, is 

verified. This effect generates the necessity of unequal spacing between the subcarriers. This 

result constitutes in a factor that limits the systems SCM performance. 

This work suggests the use of DCF fiber to compensate the dispersive effect in the optical 

fiber for ODSB signals. Consequently the system presents an OSSB similar frequency 

response. 

It is verified that the FSO channel does not generate intermodulation between the 

subcarriers, allowing an equal spacing between the subcarriers. The increase in the number of 

channels must come with a reduction in the distance between the system transceivers. 
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1- Introdução 

 

A evolução do emprego de luz em comunicações contou com inúmeros eventos, podendo-se 

citar como principais o advento da Óptica Ondulatória, a partir da apresentação da Teoria 

Eletromagnética de Maxwell. Depois, em função das descobertas científicas do início do século 

XX, surgiu a Óptica Quântica como uma extensão da Eletrodinâmica Quântica. Os novos 

conceitos, descobertas e invenções sugeriram inúmeras aplicações para esta área da Ciência. Para 

exemplificar, nos últimos tempos inventaram-se os diversos tipos de lasers, iniciaram-se os 

estudos da termovisão e da holografia, foram desenvolvidos os componentes eletroópticos e 

optoeletrônicos, os componentes acusticoópticos e magneto-ópticos, criaram-se os métodos de 

modulação da luz e aperfeiçoaram-se as fibras ópticas para confinar a propagação da luz em uma 

região que apresentasse pequena degradação do sinal transmitido. Essas inovações incentivaram 

um crescente interesse para a aplicação, em comunicações, dos comprimentos de onda na faixa 

do infravermelho, em substituição aos sistemas empregando freqüências das bandas tradicionais 

de rádio e de microondas (RIBEIRO, 1999). 

A crescente demanda por aplicações multimídia (vídeo conferência, internet, TV a cabo, 

etc) em todo o mundo tem como conseqüência o aumento da quantidade de informação a ser 

transportada pelas redes de telecomunicações, motivando o desenvolvimento de pesquisas com 

o objetivo de melhor explorar a largura de banda disponível para a transmissão de informação. 

Isso tem impulsionado o desenvolvimento tecnológico dos sistemas ópticos e o “upgrade” das 

redes de fibra óptica, já implantadas (HUI, 2002).  

Atualmente, a fibra óptica apresenta uma perda de potência por quilômetro muito menor do 

que os sistemas com cabos coaxiais, guias de onda ou transmissão pelo espaço livre, permitindo 

implantar sistemas de transmissão de longa distância com grande espaçamento entre os 

repetidores. Além disto, a fibra óptica fornece largura de banda quase inexplorada e grande 

eficiência de custo (AGRAWAL, 2002).   

Sendo um meio altamente isolante, não é possível a indução de correntes na fibra óptica por 

quaisquer fontes que estiverem em suas proximidades, ou seja, a transmissão é imune às 

interferências eletromagnéticas externas, permitindo a sua instalação em ambientes ruidosos do 

ponto de vista eletromagnético (AGRAWAL, 2002). Esta sua característica permitiu o 
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desenvolvimento de fibras ópticas que acompanham as linhas de transmissão de energia elétrica 

de alta tensão, como é o caso do cabo OPGW (Optical Ground Wire), formado por fibras 

ópticas no centro do cabo de terra das linhas de transmissão de energia elétrica (AGRAWAL, 

2002). 

Em condições normais de propagação a luz não é irradiada para fora da fibra óptica, não 

podendo ser captada por um equipamento externo, isto é, tem-se a garantia de sigilo para a 

informação transmitida. Qualquer tentativa de captação da mensagem ao longo do cabo logo é 

descoberta, pois exige o desvio de uma parte considerável da potência luminosa transmitida, 

paralisando o sistema de comunicação (AGRAWAL, 2002). O sistema torna-se interessante 

para comunicações militares, transmissão de dados entre instituições bancárias, entre outras 

aplicações onde o sigilo seja de importância para a eficiência do sistema. 

Entre os sistemas de transmissão que exploram a grande largura de banda da fibra, pode-se 

citar a multiplexação por divisão no comprimento de onda (WDM - Wavelength Division 

Multiplexing), multiplexação óptica no domínio do tempo (OTDM - Optical Time Domain 

Multiplexing) e multiplexação por subportadoras (SCM - Subcarrier Multiplexing) 

(AGRAWAL, 2002). 

Os sistemas SCM vêm sendo utilizados comercialmente em sistemas de televisão a cabo 

(CATV – Cable Television) desde 1992 e sua aplicação tradicional é voltada a redução de 

custos de transmissão de sinais analógicos em rádio freqüência.  

A multiplexação por subportadoras (SCM) baseia-se em sinais elétricos sendo 

multiplexados no domínio da freqüência e transmitidos opticamente em um único comprimento 

de onda. Essa multiplexação por subportadoras possibilita uma melhor exploração da vasta 

largura de banda existente na fibra (AGRAWAL, 2002).  

O espectro óptico do transmissor SCM, com modulação óptica ODSB (Optical Double Side 

Band – Banda Lateral Dupla Óptica), composto por n- canais irá conter 2 × n- subportadoras de 

banda lateral. Estas 2 × n- subportadoras dividirão a potência óptica disponível em cada canal 

de comprimento de onda a ser modulado (SARGIS, 1997).   

Suas vantagens são (HUI, 2002): 

 

• Baixo custo e fácil implementação; 
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• Utiliza dispositivos de microondas que são de forma geral mais maduros do que os 

ópticos; 

• Sistemas de modulação digital podem ser aplicados facilmente às subportadoras, 

como por exemplo, o QAM , QPSK, ASK; 

• A largura de banda elétrica pode exceder 10 GHz para uma única portadora óptica; 

• Capacidade de integração com os sistemas ópticos WDM e de óptica no espaço livre 

(FSO – Free Space Optic); 

 

Este trabalho mostrará um estudo de sistemas de transmissão em fibras ópticas utilizando a 

técnica de multiplexação por subportadoras com modulação óptica ODSB e elétrica: 16QAM 

(Quadrature Amplitude Modulation), 64QAM, QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) e ASK 

(Amplitude Shift Keying).  Verifica-se também a resposta em freqüência da fibra para sistemas 

OSSB (Optical Single Side Band – Banda Lateral Simples Óptica). Em todas as simulações foi 

usado, somente, um canal de comprimento de onda óptico. 

Faz-se uso de simulações em software comercial OptiSystem, da empresa canadense 

Optiwave Corporation, obtendo-se assim a função de transferência da fibra para sistemas 

ODSB, e realizando-se testes para sistemas SCM com os esquemas de modulação elétrica 

citados anteriormente, além de um sistema SCM-FSO com modulação elétrica ASK. Além 

disto, resultados com o software Matlab também serão apresentados. As figuras de mérito 

utilizadas na avaliação do desempenho dos sistemas estudados são a relação sinal-ruído (SNR), 

a abertura do diagrama de olho e taxa de erro de bit. 

Tem-se como principal estímulo na realização deste trabalho a necessidade de um estudo 

para verificar a possibilidade de expansão da capacidade da rede de comunicações das Centrais 

Elétricas do Norte (Eletronorte-S.A.). Este estudo fez parte do projeto intitulado “Aplicação de 

Novas Técnicas de Expansão da Capacidade de Comunicação da Rede Óptica da Eletronorte”. 

Outro motivo para o estudo da multiplexação por subportadora é o projeto intitulado “Estudo 

de Tecnologias para Provimento de Comunicação em Sistemas Estratégicos de Defesa”, do 

edital Pró-Defesa e do Ministério da Defesa. 

Deste estudo foi gerado um artigo, em parceria com a Universidade Federal do Espírito 

Santo e a Universidade Federal do Pará, publicado no I2TS2006 (International Information and 
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Telecommunication Technologies Symposium 2006) intitulado “Análise do Desempenho de um 

Sistema SCM Utilizando Modulação 16QAM”. 

O trabalho está organizado da seguinte forma: no Capítulo 2 apresenta-se a teoria referente 

aos sistemas SCM, bem como os parâmetros de análise de desempenho de um sistema de 

transmissão digital. No Capítulo 3 há uma descrição sobre sistemas FSO, além dos fatores que 

limitam a qualidade do sistema como, por exemplo, as condições atmosféricas. No Capítulo 4 

tem-se a descrição do software de simulações OptiSystem usado neste trabalho. No Capítulo 5 

apresenta-se as simulações realizadas ao longo deste trabalho. No Capítulo 6 serão expostas as 

conclusões sobre a utilização dos sistemas SCM digital, bem como as propostas para trabalhos 

futuros.  
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2 – Sistemas SCM 

 

A técnica de multiplexação por subportadoras (SCM - Subcarrier Multiplexing) pode ser 

representada por um esquema em que subportadoras elétricas moduladas, analógica ou 

digitalmente, são multiplexadas em freqüência, para serem transmitidas por meio óptico 

utilizando uma única portadora óptica. 

Uma vantagem significante do SCM é que dispositivos de microondas são mais maduros do 

que os ópticos; a estabilidade de um oscilador e a seletividade na freqüência de um filtro de 

microondas é muito melhor do que seus respectivos no meio óptico (HUI, 2002).  

O SCM pode ser usado para transmitir uma grande quantidade de canais analógicos ou 

digitais, podendo fornecer serviços em dados, voz, HDTV (High Definition Television, ou 

televisão de alta definição) ou qualquer combinação destes. 

Um sistema básico do SCM é mostrado na FIG. 2.1, onde um grande número de 

subportadoras moduladas na faixa de microondas são somadas em um combinador, sendo o 

sinal resultante usado para modular por intensidade um laser semicondutor (conversor Eletro-

óptico). O sinal óptico gerado é transmitido por uma fibra monomodo padrão, chegando ao 

fotodetector, que irá converter o sinal para o domínio elétrico. Este, por sua vez, passará por um 

demultiplexador que faz a seleção das subportadoras, que serão demoduladas,  para cada canal 

correspondente.  

Os sistemas SCM podem ser classificados de acordo com a modulação elétrica utilizada. 

Quando se modula eletricamente uma subportadora com um sinal analógico, tem-se um sistema 

SCM Analógico e quando se modula eletricamente uma subportadora com um sinal digital, 

tem-se um sistema SCM Digital. 

 

 
FIG. 2.1 – Sistema SCM. 

Sistema de 
Comunicação 

Óptica 

Fibra 
óptica 
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Os elementos compreendidos entre o conversor eletro-óptico e o fotodetector compõem o 

sistema de comunicação óptica, conforme ilustrado na FIG. 2.1, responsável pela transmissão 

do sinal óptico. A informação nesta etapa de transmissão do sistema é realizada pela modulação 

da intensidade do sinal óptico para propagação pela fibra óptica com detecção direta pelo 

fotodetector. Este tipo de transmissão é conhecida como IM/DD (Intensity Modulation/Direct 

Detection), sendo um sistema analógico de modulação. 

 

2.1- Sinal Digital 

 

Suponha um sinal binário, consistindo de zeros e uns em igual probabilidade. Este sinal 

binário pode ser representado por uma forma de onda m(t) onde o bit 1 é representado por um 

valor constante +1 durante um intervalo de tempo com duração T e o bit 0 é representado pelo 

valor –1, com a mesma duração, conforme mostrado na FIG. 2.2. 

 

 
FIG. 2.2 – Sinal binário m(t). 

 

Para facilitar a transmissão desse sinal sobre um canal, será mostrado um exemplo de um 

esquema de modulação conhecido como ASK (Amplitude-Shift Keying). Basicamente, a 

informação do sinal m(t) é multiplicada por uma portadora senoidal de formato Ac cos(wct), 

onde Ac é a amplitude da portadora, wc é a sua freqüência angular e t é o tempo. O diagrama 

representativo do transmissor ASK é mostrado na FIG. 2.3. 
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FIG. 2.3 – Diagrama de bloco do transmissor ASK. 

 

Assim sendo tem-se p(t) como sendo: 

 

( )
( )

( )



−
=

0,cos

1,cos

bitparatwA

bitparatwA
tp

cc

cc ,                                                                                        2.1 

 

onde wc é a freqüência da portadora, 0 ≤ t ≤ τ e τ é o período do sinal binário. 

O sinal que chega ao receptor x(t) sofre a ação de ruído aditivo e pode ser escrito como: 

 

x(t) = p(t) + n(t),                                                                                                                    2.2 

 

onde n(t) é o ruído aditivo introduzido pelo canal. 

O receptor ASK (para o exemplo em questão, que utiliza pulsos retangulares) consiste de 

um correlator seguido por um dispositivo de decisão, como mostra a FIG. 2.4 (HAYKIN, 

2001). 

. 

 
FIG. 2.4 – Diagrama de bloco do receptor ASK. 
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O correlator multiplica o sinal recebido x(t) por uma portadora cos(wct), e então integra o 

produto sobre o intervalo de símbolo 0 ≤ t ≤ T, produzindo a saída: 

 

 ( ) ( )dttwtxY c

T

cos
0∫=  .                                                                                                         2.3 

 

Substituindo as EQs. 2.1 e 2.2 em 2.3, tem-se: 

 

 










+−

++

=

0,
2

1,
2

bitparan
A

bitparan
A

Y

T
c

T
c

,                                                                                                 2.4 

 

onde nT é o ruído na saída do correlator.  

Para reconstruir o sinal binário original p(t), a saída do correlator Y passa por um 

dispositivo de decisão com limiar em zero volts. Com isso, se a saída do correlator é maior que 

zero, então obtém-se como resposta na saída do dispositivo de decisão o bit 1, caso contrário 

tem-se como resposta o bit 0. 

 

2.2- Relação Sinal-Ruído 

 

A Relação Sinal-Ruído (SNR – Signal-to-Noise Ratio) é definida como a razão entre o nível 

de potência do sinal transmitido e o nível de potência de ruído na banda de transmissão 

[HAYKIN, 2001]. 

 

ruído

Tx

P

P
SNR log10=                                                                                                                   2.5 

 

 

PTx - Potência de sinal transmitido. 

Pruído - Potência de ruído. 
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Quanto menor a SNR maior o efeito do ruído no sistema e, consequentemente, maior o erro 

inserido nos símbolos transmitidos, comprometendo a informação transmitida. 

 

2.3- Modulação Digital 

 

A modulação é a alteração de uma onda portadora de acordo com a informação a ser 

transmitida. No caso da modulação digital a informação consiste em uma seqüência de bits. 

Entre os tipos de modulação digital tem-se o ASK (Amplitude Shift Keying), PSK (Phase 

Shift Keying), FSK (Frequency Shift Keying), QAM (Quadrature Amplitude Modulation) e o 

QPSK (Quadrature Phase Shift Keying). Neste trabalho foram escolhidas para serem usadas 

nas simulações, as modulações ASK, QAM e QPSK. 

Como o objetivo deste trabalho não é um estudo profundo das técnicas de modulação 

digital, tem-se a seguir uma explicação resumida das modulações digitais aplicadas nas 

simulações realizadas neste trabalho.  

 

2.3.1- Modulação ASK (Amplitude Shift Keying) 

 

É o processo de modulação em que temos a amplitude do sinal modulado acompanhando as 

variações do sinal modulante, em um esquema de modulação também conhecido com OOK 

(on-off keying). Com um sinal modulador como o visto em EQ. 2.1, que representa uma 

sequencia de bits, a envoltória terá então patamares constantes com transições bruscas entre “0” 

e “1”, como pode ser visto na FIG. 2.5. 

 
 

 
 

FIG. 2.5 – Formato do sinal ASK. 
 

 
As principais características deste tipo de modulação são: 
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• Facilidade de modular e demodular; 
• Baixa imunidade a ruídos; 

  
Devido a essas características, a modulação ASK é indicada nas situações em que exista 

pouco ruído para interferir na recepção do sinal, como é o caso dos sistemas ópticos, ou quando 

o baixo custo é essencial. 

No exemplo de modulação ASK da FIG. 2.5, a expressão analítica do sinal é dada por 

(HAYKIN, 2001): 

 














→

→

"0"0

"1")2(cos
2

)(

bitopara

bitoparatf
E

tS

c

b π
τ

                                                                         2.6 

 

onde, τ≤≤ t0 , τ  é o período de bit, bE  é a energia do bit e fc é a freqüência da portadora. 

A largura de banda do sinal ASK (BWASK), como pode ser observado na FIG. 2.6, é 

assumida como sendo duas vezes a largura de banda do sinal banda base. 

 

τ

1
2 ×=ASKBW                                                                                                                       2.7 

 
 

 
 

FIG. 2.6 – Representação do espectro do Sinal ASK. 
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Na FIG. 2.7 encontra-se a estrutura básica de um modulador ASK (HAYKIN, 2001). 
 
 

 
 

FIG. 2.7 – Esquema de um modulador ASK. 

 

A seqüência de dados binários da fonte é aplicada a um codificador On-Off, que gera um 

pulso com bE  volts para o bit “1” e um pulso com zero volts para o bit “0” na saída deste. O 

sinal gerado no codificador é multiplicado pelo sinal gerado em um oscilador, e em seguida 

aplica-se um filtro passa-faixa centrado na freqüência do oscilador e com largura de banda de 

duas vezes o sinal banda base. 

Para detectar a seqüencia de bits original a partir de um sinal x(t), que consiste do sinal 

enviado mais os efeitos de ruído, usa-se o esquema da FIG. 2.8 (HAYKIN, 2001): 

 

 

 
FIG. 2.8 – Esquema de um demodulador ASK. 
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Como pode ser visto, na FIG. 2.8, o demodulador consiste de um oscilador e um filtro 

passa-baixa que gera um sinal em banda base y, que passa por um dispositivo de decisão com 

limiar em zero volts. Se y > 0, o dispositivo decidirá pelo bit “1” e se y < 0, pelo bit “0”. 

 

2.3.2- Modulação QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) 

 

Na modulação QPSK, a informação carregada pelo sinal transmitido está contida na fase.   

O sinal QPSK transmitido é descrito por (HAYKIN, 2001): 

 

( ) ( ) ( ) tfsenisen
T

E
tfi

T

E
tS cci π

π
π

π
2

4
12

2
2cos

4
12cos

2






−−





−=                                 2.8, 

 

onde T é o período de símbolo, E é a energia de símbolo, i = 1, 2, 3, 4 e fc é a freqüência da 

portadora. 

O símbolo QPSK é formado por 2 bits codificados em código Gray, de forma que somente 

um bit é modificado na transição para um símbolo adjacente. Tem-se (HAYKIN, 2001): 

 

τnT =                                                                                                                                   2.9 

 

bEnE =                                                                                                                              2.10, 

 

onde n = 2 bits por símbolo, τ  é o período do bit e Eb é a energia por bit. Neste caso, mais bits 

por símbolo, ou mais bits por Hz,  são transmitidos. Este é um dos recursos utilizados para 

melhorar a eficiência espectral da banda de frequência disponível.  

O formato do sinal QPSK para cada símbolo está representado na FIG. 2.9. 
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FIG. 2.9 – Sinal QPSK. 

 

Na FIG. 2.10, está ilustrado um esquema que mostra a geração de um sinal QPSK. 

Primeiro, a seqüência de dados binária é transformada para a forma polar por um codificador 

NRZ (nonreturn-to-zero). Assim, os bits “1” e “0” são representados por bE+  e bE− , 

respectivamente. A forma de onda resultante é dividida por um demultiplexador em duas ondas 

separadas, consistindo de bits pares e ímpares. Essas duas ondas são descritas por: 

 

( )

( ) 





−−=







−=

4
12

4
12cos

2

1

π

π

isenEa

iEa

                                                                                                  2.11, 

 

que são usadas para modular um par de portadoras com freqüências fc. Os sinais resultantes da 

modulação (componentes em fase e em quadratura) são somados gerando o sinal QPSK. 
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FIG. 2.10 – Esquema do transmissor QPSK. 

 

 

O receptor QPSK, mostrado na FIG. 2.11, consiste de um par de correlatores com entrada 

em comum, composto por um par de osciladores φ1 e φ2, semelhantes ao do transmissor, 

seguido por um filtro passa-baixa com largura de banda igual a 2 vezes o valor do período de 

bits. As saídas dos correlatores x1(t) e x2(t) são comparados com o limiar zero.  Se x1>0 a 

decisão é pelo bit “1”, se x1<0 a decisão é pelo bit “0”, ocorrendo o mesmo para x2. Após isso, 

as seqüências em fase e em quadratura são combinadas no multiplexador originando a 

seqüência binária recebida. 
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FIG. 2.11 – Esquema do receptor QPSK. 

 

O sinal QPSK transmitido pode ser representado por uma constelação que mostra os 

símbolos enviados, como está apresentado na FIG. 2.12. Em particular, através da FIG. 2.12 

vê-se que a fase pode ter como valores 
4

5
,

4

3
,

4

πππ
 e 

4

7π
. 
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FIG. 2.12 – Constelação QPSK. 

 

A largura de banda do sinal QPSK (BWQPSK), é mostrada na FIG. 2.13. 

 

τ

τ

1
2

1
2

=

×=

QPSK

QPSK

BW

BW

                                                                                                                 2.12 

 
 

 
FIG. 2.13 – Representação do espectro do Sinal QPSK. 

 

2.3.3- Modulação QAM (Quadrature Amplitude Modulation)  

 

Na modulação QAM, tanto a fase como a amplitude da portadora variam de acordo com a 

informação digital a ser transmitida. A FIG. 2.14 mostra o sinal 16-QAM e sequência de bits 

(1011, 0010 e 1101) contidas em cada símbolo. 
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FIG. 2.14 – Sinal 16-QAM. 

 

O sinal QAM transmitido para o símbolo i é descrito como (HAYKIN, 2001): 

 

( ) tfsenb
T

E
tfa

T

E
tS cicii ππ 2

2
2cos

2 00 −=                                                                    2.13 

 

onde ai e bi são elementos de um par ordenado da constelação QAM transmitida e dependem de 

sua ordem, fc é a freqüência da portadora e E0 é a energia do símbolo que possui menor 

amplitude. Tem-se que (HAYKIN, 2001): 

 

2
min

0

d
E =                                                                                                                         2.14 

 

onde dmin é a distância mínima entre dois pontos de mensagem na constelação.  

Dependendo do número M de símbolos possíveis, podem-se ter diferentes tipos de 

constelações QAM, onde nM 2= e n é número de bits por símbolo. 

No caso da constelação QAM quadrada, os pares ordenados de coordenadas formam uma 

matriz quadrada do tipo: 
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Considerando a constelação 16QAM, mostrada na FIG. 2.15, a codificação dos pontos de 

mensagem ocorre da seguinte maneira: 

 

• Dois dos quatro bits, ou seja, os dois bits mais à esquerda, especificam o quadrante 

do plano (I, Q) onde o ponto de mensagem se situa. Dessa forma iniciando pelo 

primeiro quadrante e prosseguindo no sentido anti-horário, os quatro quadrantes são 

representados pelos grupos de bits 11, 10, 00 e 01. 

• Os dois bits restantes são usados para representar um dos quatro símbolos possíveis 

que se situam dentro de cada quadrante do plano (I, Q). 

 

 
FIG. 2.15 – Constelação 16-QAM. 

 

Para uma transmissão 16QAM, a matriz da EQ. 2.15 tem valor (HAYKIN, 2001): 
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Na FIG. 2.16, está ilustrado um esquema que mostra a geração de um sinal QAM. Primeiro, 

a seqüência de dados binária é transformada para a forma polar por um codificador NRZ 

(nonreturn-to-zero). Assim, os bits “1” e “0” são representados por 0E+  e 0E− , 

respectivamente. A forma de onda resultante é dividida por um demultiplexador em duas ondas 

separadas, consistindo de bits pares e ímpares. Essas duas ondas são iguais à: 

 

i

i

bEa

aEa

02

01

=

=
                                                                                                                        2.17 

 

que são usadas para modular um par de portadoras fc. Os sinais resultantes da modulação 

(componentes em fase e em quadratura) são somados gerando o sinal QAM. 

 

 
FIG. 2.16 – Esquema do transmissor QAM. 

 

O receptor QAM consiste de um par de correlatores com entrada em comum, composto por 

um par de osciladores φ1 e φ2, semelhantes ao do transmissor, seguidos por um filtro passa-

baixa com largura de banda igual a L vezes o valor do período de bits, como mostra a FIG. 
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2.17. As saídas dos correlatores x1(t) e x2(t) são comparadas, nos dispositivos de decisão,com 

valores de limiar, que irão depender da ordem da modulação QAM utilizada. Para um sistema, 

por exemplo, 16-QAM cada dispositivo de decisão terá 4 regiões de decisão. Para 64-QAM o 

número de regiões de decisão em cada dispositivo passa a ser 8. 

 

 
FIG. 2.17 – Esquema do receptor QAM. 

 

A largura de banda do sinal QAM (BWQAM), conforme a FIG. 2.18 corresponde à 
n

2  da 

largura de banda do sinal em banda base. 
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FIG. 2.18 – Representação do espectro do Sinal QAM. 

 

A modulação QAM é empregada com sucesso em aplicações comerciais em serviços como 

transmissão de canais de voz, a partir de enlaces de microonda, a canais de tv a cabo, onde as 

taxas de transmissão variam de alguns kbit/s a centenas de Mbit/s (BRYAN, 1995). 

 

2.4- Modulação Óptica 

 

Em um transmissor SCM, conforme ilustrado na FIG. 2.1, as subportadoras são moduladas 

no formato desejado e multiplexadas em freqüência por um combinador de microondas. O sinal 

elétrico originado é convertido para o domínio óptico por meio de um transmissor óptico (ou 

conversor eletro-óptico) para ser transmitido pela fibra. Para essa função podem ser usadas a 

modulação direta ou a modulação externa. 

 

2.4.1- Modulação Direta 

 

Na modulação direta utilizam-se lasers semicondutores (transmissor óptico), que convertem 

o sinal elétrico neles aplicado em sinal óptico de saída. 
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Os lasers são dispositivos que são polarizados por uma corrente Ib, e qualquer variação da 

corrente elétrica é correspondida por uma variação da potência óptica de saída deste, conforme 

mostra a FIG. 2.19 (AGRAWAL, 2002). 

 

 
FIG. 2.19 – Modulação direta com laser.  

 

Este tipo de modulação é utilizada para taxas de transmissão até 2,5 Gb/s. 

 

2.4.2- Modulação Externa 

 

A modulação externa é usada na transmissão de altas taxas de bits, devido a maior 

velocidade de chaveamento proporcionada pelo modulador eletro-óptico(AGRAWAL, 2002). 

O sinal óptico CW (Continuous Wave – Onda Contínua), é emitido por um laser e é 

aplicado na entrada do modulador externo. Este, através de características que produzem 

variação de intensidade óptica proporcional a tensão aplicada à entrada elétrica, passa a ser o 

modulador do sinal óptico.  

Como exemplo de modulador externo, pode-se citar o modulador Mach-Zehnder, 

representado na FIG. 2.20, que é constituído por dois guias de ondas paralelos e de mesmo 

comprimento, geralmente fabricados por uma liga de Niobato de Lítio (LiNbO3), que apresenta 

propriedades que provocam a variação do índice de refração em função do campo elétrico 
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aplicado. Cada um dos guias de onda fica inserido dentro de um par de eletrodos que permitem 

a aplicação de um campo elétrico sobre o mesmo (AGRAWAL, 2002). 

 

 
FIG. 2.20 – Esquema de um Modulador Mach-Zehnder. 

 

A tensão aplicada ao eletrodo induz um campo elétrico proporcional ao sinal aplicado e o 

dispositivo altera suas características ópticas provocando uma variação no índice de refração e 

conseqüentemente na fase do sinal. A FIG. 2.21 mostra o modulador Mach-Zehnder com os 

campos de entrada e saída, onde l é o comprimento do guia de onda do modulador, d é a 

distância entre os dois guias paralelos, Ei e E0 são os valores dos campos ópticos de entrada e 

saída, respectivamente. E1 e E2 são os sinais divididos, provenientes do campo de entrada,  para 

os guias de ondas 1 e 2, respectivamente. 

 
FIG. 2.21 – Modulador Mach-Zehnder com os campos de entrada e saída. 

 

Se uma tensão V1 é aplicada ao eletrodo 1, isso irá provocar um defasamento φ 1 do sinal 

óptico que passa pelo guia de onda 1. Do mesmo modo, se uma tensão V2 é aplicada ao 

eletrodo 2, isso irá provocar um defasamento φ 2 do sinal óptico que passa pelo guia de onda 2.   
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O sinal E0 será o resultado da interferência dos sinais E1 e E2 no modulador. O sinal óptico 

CW pode ser expresso por (AGRAWAL, 2002): 

 

 ( ) tj

i
ceAtE

ω−=                                                                                                                    2.19 

 

onde A e ωc representam a amplitude e a frequência angular do sinal CW, respectivamente. 

O sinal E0(t) resultante da diferença dos dois feixes luminosos de saída será então 

representado pela EQ. 2.20 (AGRAWAL, 2002): 
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onde K é a perda de inserção do guia de onda óptico. 

Desenvolvendo a EQ. 2.20 tem-se: 
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onde 21 φφφ −=∆  é a diferença de fase entre os guias de onda do modulador e 
2

21
0

φφ
φ

+
=  é o 

atraso médio de fase entre os guias. Então: 
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Substituindo (19) em (21) tem-se: 
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Analisando a EQ. 2.23 pode-se concluir que o sinal óptico E0(t) depende diretamente da 

diferença de fase entre os sinais ópticos que trafegam nos guias de onda do modulador. 

Da EQ. 2.23 pode-se extrair o valor da potência óptica, de tal forma que: 
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2.4.2.1- Distorções no Modulador Mach-Zehnder  

 

O modulador Mach-Zehnder é um dispositivo não linear; esta característica do modulador 

pode provocar distorções por intermodulação entre os canais de RF. As distorções mais 

relevantes são as de segunda e terceira ordem, também chamadas de CSO (composite second 

order – composição de segunda ordem ou distorção de segunda ordem composta) e CTB 

(composite triple beat – composição de batimento triplo ou distorção de terceira ordem 

composta). As distorções CSO e CTB são efeitos resultantes do somatório das componentes 

harmônicas de segunda e terceira ordem, respectivamente, que são criadas pelas diversas 

subportadoras elétricas que compõem o sinal multiplexado. Em um sinal analógico de TV a 

CSO aparece como linhas onduladas na diagonal e a CTB como linhas horizontais na tela, 

como mostram as FIG.s 2.22 e 2.23, respectivamente. 
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FIG. 2.22 – Sinal de TV analógico sob efeito de CSO. 

 

 
FIG. 2.23 - Sinal de TV analógico sob efeito de CTB. 

 

Para sinais analógicos a qualidade da imagem cai gradativamente à medida que a 

degradação do sinal aumenta, enquanto que para sinais digitais, quando o nível de degradação 

chega a valores elevados a imagem deixa de ser mostrada na tela, conforme ilustram as FIG. 

2.24 e 2.25, respectivamente. 

 

 
 FIG. 2.24 – Qualidade da imagem de TV analógica em função da degradação do sinal. 
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FIG. 2.25 – Qualidade da imagem de TV digital em função da degradação do sinal. 

 

2.5- Sistemas SCM-ODSB e SCM-OSSB  

 

Como o objetivo de se utilizar a técnica SCM é melhorar o aproveitamento do espectro de 

forma simples e com baixo custo, formatos de modulação em intensidade convencionais 

permitem gerar a portadora com duas bandas laterais (DSB – Double Side Band) com 

frequências mais baixas e que podem simplificar o processo de detecção e 

demodulação/decodificação do sinal (SMITH, 1997). Pode-se, neste caso, ter sistemas SCM-

ODSB (Optical Double Side Band – Banda Lateral Dupla Óptica) ou SCM-OSSB (Optical 

Single Side Band - Banda Lateral Simples Óptica). 

 

2.5.1- SCM-ODSB  

 

O espectro de um sinal óptico SCM consiste de uma portadora óptica centrada em f0, com 

componentes em f0 + fSn e f0 - fSn, onde fSn é a freqüência da subportadora elétrica. A este tipo de 

sinal óptico dá-se o nome de ODSB.    

A FIG. 2.26 apresenta o espectro na saída do modulador de Mach-Zehnder de um sistema 

SCM em que várias subportadoras elétricas de freqüência fSn
 
modulam uma portadora óptica de 

freqüência  f0 com modulação óptica ODSB.  
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FIG. 2.26 - Espectro de potência para SCM com modulação ODSB. 

  

Na modulação ODSB ocorre a criação de duas bandas de freqüência, conhecidas como banda 

lateral inferior e banda lateral superior. Quando estas bandas laterais se propagam por uma fibra 

óptica, elas sofrem diferentes deslocamentos de fase devido à dispersão cromática da fibra 

(MESLENER, 1984). 

Devido a esses deslocamentos de fase diferentes, as bandas laterais encontram-se 

periodicamente com sinais opostos. Quando isto acontece estas bandas laterais se anulam, 

gerando o efeito, no espectro de freqüência do domínio elétrico, conhecido como desvanecimento 

de potência de RF. Este desvanecimento é caracterizado por nulos de potência em certas 

freqüências da banda de transmissão da fibra óptica, como os mostrados na FIG. 2.27 

(SEGATTO, 2001). Neste caso a medida foi realizada em uma fibra monomodo padrão com 50 

km de comprimento, coeficiente de dispersão igual a 18,4 ps/km.nm no comprimento de onda de 

1550 nm. 
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FIG. 2.27 – Resposta em freqüência da fibra monomodo padrão, com L = 50km,                                           

 D = 18,4 ps/km.nm e λ = 1550 nm. 
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Os nulos em freqüência variam com o comprimento de onda do sinal, a dispersão da fibra, o 

comprimento da fibra e a potência do sinal injetado. As freqüências onde ocorrem  nulos de 

potência podem ser calculadas através da seguinte equação (SEGATTO, 2001): 

 

( )n
DL

c
fn 21

2 2
+=

λ
                                                                                            2.25 

 

onde fn corresponde a n-ésima freqüência do nulo, c é velocidade da luz no espaço livre, λ  é o 

comprimento de onda do sinal, D  se refere à dispersão da fibra, enquanto L é o comprimento da 

fibra. Pode-se observar na FIG. 2.27 a criação de bandas de transmissão para as subportadoras. E 

estas devem ser cuidadosamente selecionadas a fim de estarem posicionadas dentro destas 

bandas.  

A curva experimental da FIG. 2.27 foi obtida por (SEGATTO, 2001), a simulada por 

(COURA, 2006) e a curva teórica foi construída através de solução analítica da EQ. 2.25 

considerando-se um trecho de 50 km de fibra monomodo padrão cuja dispersão em 1550 nm é 

igual a 18,4 ps/nm.km. 

 

2.5.2- SCM-OSSB  

 

Na modulação OSSB ocorre a criação de apenas uma banda lateral, não gerando uma resposta 

com nulos em certas freqüências da banda de transmissão da fibra óptica. 

 

 
FIG. 2.28 – Espectro do sinal óptico com modulação OSSB. 
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Foi demonstrado que a implementação de modulação que gera uma portadora óptica com 

somente uma banda lateral (SSB) é um método simples e eficiente para minimizar efeitos de 

dispersão presentes na transmissão por fibra óptica (SMITH, 1997). Um dos meios para gerar um 

sinal OSSB é suprimir uma das duas bandas laterais do sinal ODSB antes de sua inserção na 

fibra, isso pode ser obtido com o uso de um modulador de Mach-Zehnder, injetando nos guias de 

onda sinais elétricos com defasamento de 90°. 

Outro modo seria o uso de Grades de Bragg chirpadas, que possui a função de equalizar os 

efeitos das diferentes velocidades de grupo das bandas laterais do espectro. A FIG. 2.29 ilustra a 

compensação de um sinal ODSB com Grade de Bragg (FBG), gerando um espectro de freqüência 

semelhante a de um sinal OSSB. 

 

 
FIG. 2.29 – Geração de sinal OSSB com Grade de Bragg. 

 

A partir de um sinal ODSB, chamando a banda lateral inferior de LSB (lower side band – 

banda lateral inferior) e a banda lateral superior USB (upper side band – banda lateral superior), 

tem-se na figura 2.30 a representação das bandas laterais sendo refletidas na grade de Bragg 

compensando a variação na velocidade de grupo do sinal. A grade de Bragg usada deve ser 

chirpada variando a faixa do espectro óptico transmitido. 

 

 
Figura 2.30 - Representação das bandas laterais sendo refletidas na grade de Bragg. 
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Foi dito na Seção 2.4.1 que a resposta em frequência da fibra para um sinal ODSB é gerada 

devido à atuação da dispersão cromática sobre as bandas laterais do sinal óptico, fazendo com 

que estas tenham diferentes deslocamentos de fase. Uma das maneiras de se obter uma resposta 

em freqüência semelhante a do sinal OSSB seria o uso de fibras DCF (Dispersion Compesation 

Fiber – Fibras Compensadoras de Dispersão), que compensam o efeito de dispersão cromática 

gerada pela fibra óptica.  A FIG. 2.31 ilustra a geração da resposta em freqüência semelhante ao 

do sinal OSSB com a utilização de fibra DCF. 

 

 
FIG. 2.31 – Geração da resposta em freqüência semelhante ao do sinal OSSB com a utilização de fibra DCF. 

 

Na figura um modulador Mach-Zehnder gera um sinal ODSB cujas bandas laterais irão sofrer 

efeito de dispersão cromática pela fibra. Após isso, o sinal ODSB irá passar pela fibra DCF que 

possui coeficiente de dispersão negativa compensando esses efeitos. Na saída da DCF tem-se, 

então, um sinal ODSB sem deslocamento de fase entre suas bandas laterais e que com isso irá 

mostrar uma resposta em freqüência constante, semelhante a de um sinal OSSB. 

Na Seção 5.1.2 será mostrado o resultado de uma simulação de um sinal OSSB com uso de 

fibras DCF. 

 

2.6- Parâmetros de Avaliação de um Sistema de Transmissão Digital 

 

Além da relação  sinal-ruído (SNR) definida na Seção 2.2, as figuras de mérito importantes 

para avaliar o desempenho do sistema de transmissão são o diagrama de olho e a taxa de erro 

de bit (BER). Essas grandezas vão ser utilizadas na análise dos resultados obtidos. 
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2.6.1- Diagrama de Olho 

 

O diagrama de olho é uma técnica simples e poderosa de avaliar o desempenho de um sistema 

de transmissão digital. Esta técnica é usada estensivamente para avaliar o desempenho de 

sistemas de comunicação, pois permite visualizar distorções na forma do sinal transmitido. 

A medida é feita no domínio do tempo e permite ver distorções dos pulsos rapidamente na 

tela de um osciloscópio. Na FIG. 2.32 mostra-se esquematicamente como é feita a medida. A 

saída de um gerador de padrão de bits aleatório é ligada a um transmissor óptico. A seqüência de 

bits é propagada pelo sistema cujo desempenho está sendo medido e detectado em um receptor. A 

saída do receptor é ligada ao osciloscópio. O sinal de referência é fornecido pelo gerador de bits 

(KEISER, 2000). 

 

 
FIG. 2.32 – Medida do Diagrama de Olho. 

 

O resultado típico que se observa na tela do osciloscópio, o diagrama de olho, é uma 

superposição dos períodos de bits no receptor, como mostra a FIG. 2.33 . 
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FIG. 2.33 – Diagrama de Olho. 

 

A partir do diagrama de olho podem ser extraídas várias informações úteis (KEISER, 2000): 

 

• A largura da abertura do olho (no eixo horizontal) define o intervalo de tempo sobre o 

qual o sinal recebido pode ser amostrado sem erro devido a interferência 

intersimbólica. O melhor momento de amostragem é o que corresponde ao de maior 

abertura vertical do olho; 

 

• A altura da abertura do olho é reduzida quando ocorre distorção na amplitude do sinal. 

Quanto mais fechado o olho se tornar, mais difícil é a detecção do sinal; 

 

• A abertura do olho, na direção vertical no momento da amostragem mostra a margem 

de ruído ou a imunidade ao ruído, que corresponde à porcentagem da razão entre a 

tensão de pico do sinal, V1, para uma seqüência alternada de bits, e a máxima tensão 

do sinal, V2, medida a partir limiar de decisão, conforme ilustrado na FIG. 2.32; 

 

Margem de ruído = %100
2

1
×

V

V
                                                                                      2.26 
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• A taxa na qual o olho se fecha, quando o instante de amostragem varia, determina a 

sensibilidade do sistema a erros de temporização. A probabilidade de ocorrência deste 

tipo de erro aumenta à medida que a inclinação do pulso torna-se mais acentuada; 

 

• O Jitter temporal (também conhecido como distorção de fase) aparece devido ao ruído 

no receptor e à distorção de pulso na fibra. O Jitter temporal presente no sinal é dado 

pela porcentagem da razão entre as distorções nos cruzamentos de zeros (∆T) e o 

intervalo de bit (τ). 

 

Jitter temporal = %100×
∆

τ

T
                                                                                    2.27 

 

O efeito de dispersão na fibra é um dos fatores que pode também contribuir para o 

alargamento temporal observado no diagrama de olho. 

 

• A ocorrência de não-linearidade nas características de transferência do canal deverá 

criar uma assimetria no diagrama de olho;  

 

A FIG. 2.34 mostra as informações que podem ser obtidas com o diagrama de olho. 

 

 
FIG. 2.34 – Informações no Diagrama de Olho. 
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2.6.2- Taxa de Erro de Bit 

 

A taxa de erro de bit (BER – Bit Error Rate) é um parâmetro que mede a quantidade de erros 

em um sinal digital. É o número de bits recebidos com erro em relação a um total de bits 

transmitidos (KARTALOPOULOS, 2004). 

O diagrama de olho e a BER são parâmetros que se relacionam, podendo a BER ser estimada 

a partir da abertura do diagrama de olho.  

Para um sistema ASK, a abertura do olho pode ser calculada por (KARTALOPOULOS, 

2004): 

 

max,0min,1 IIEolho −=                                                                                                                2.28 

 

sendo, I1,min o valor mínimo de corrente para o bit “1” e I0,max o valor máximo de corrente para o 

bit “0”. 

Tem-se, como mostra a FIG. 2.35, o desvio padrão para o bit “1”, como sendo σ1 e o desvio 

padrão para o bit “0”, como sendo σ0. 

 

 
FIG. 2.35 – Abertura do Olho e desvio padrão. 

 

O fator de qualidade Q é descrito como (KARTALOPOULOS, 2004): 

 

|| 2
1

2
0 σσ −

= olhoE
Q                                                                                                             2.29 
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onde Eolho corresponde a distância entre dois níveis do diagrama de olho, conforme mostra a 

ilustração da FIG. 2.35. 

Então o valor de BER é definida por (KARTALOPOULOS, 2004): 

 

( )2
2

1
QerfcBER =                                                                                                              2.30 

 

onde erfc é a função erro complementar. 

Para sistemas em quadratura o cálculo da BER deve ser feito calculando, primeiramente, um 

fator de qualidade mínimo que corresponde: 

 

 
|| 2

2
2
1

min
min

σσ −
= olhoE

Q                                                                                                   2.31 

 

onde minolhoE  corresponde a mínima distância entre dois níveis do diagrama de olho, conforme 

ilustra a FIG. 2.36. 

 

 
FIG. 2.36 – Abertura do Olho para sistemas em quadratura. 
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Com isso temos a BER para sistemas em quadratura como: 

 

( )2
2

1
minQerfcBERquad =                                                                                                    2.32 
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3 – Sistemas com Óptica no Espaço Livre 

 

Assim como em sistemas ópticos que utilizam fibra óptica como meio de transmissão, as 

comunicações ópticas no espaço livre (FSO – Free Space Optics) também se utilizam de lasers 

para transmitir informação, mas ao invés dos sinais trafegarem pela fibra, o tráfego é estabelecido 

pelo ar livre (COLVERO, 2006). A FIG 3.1 mostra um exemplo de um enlace FSO. 

 

 
FIG. 3.1 – Enlace FSO.  

 

O FSO trabalha com transmissão de feixes luminosos emitidos por diodos lasers, que enviam 

estes feixes de um aparelho para outro, denominados transceptores, isto é, transmissor e receptor 

ao mesmo tempo. Os feixes são transmitidos pelo laser focado em receptores altamente sensíveis. 

Estes receptores possuem lentes telescópicas capazes de coletar as informações contidas nos 

fótons.  A FIG. 3.2 mostra um exemplo de um transceptor FSO. 
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FIG. 3.2 – Exemplo de um transceptor FSO. 

 

Uma vantagem da tecnologia FSO é que não se torna necessário o licenciamento ou reserva 

de espectros de freqüência, ou até mesmo o fracionamento do espectro de freqüência com outros 

serviços, porque o laser não interfere em outros equipamentos, e sua instalação é rápida e simples 

comparada a instalação de um sistema com fibra óptica. 

Em síntese, algumas das vantagens apresentadas pela tecnologia FSO são (COLVERO, 

2006):  

 

• Não requer licença de espectro RF;  

• É de fácil atualização e suas interfaces suportam equipamentos de uma 

variedade de fabricantes,  

• É imune à interferência de freqüências de rádio;  

• Portabilidade, ou seja, o equipamento pode ser facilmente transportado; 

• Rápida instalação; 

 

Entretanto, os sistemas FSO são vulneráveis a fenômenos metereológicos, como névoa, 

neblina, chuva entre outros, o que limita seu alcance e disponibilidade.  

Apresentam-se a seguir alguns dos aspectos importantes a serem considerados quando se 

utilizam sistemas com a tecnologia FSO. 
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Neblina →→→→ O primeiro desafio das comunicações FSO é a neblina densa. Neblina é vapor 

composto de gotas de água, que possuem apenas algumas centenas de micrômetros de diâmetro, 

mas que podem modificar as características da luz ou atrapalhar por completo a passagem da luz 

por absorção ou reflexão. Isso causa uma diminuição da densidade de potência (atenuação) dos 

raios e afeta diretamente a disponibilidade do sistema FSO. O problema da neblina pode ser 

contornado quando se diminui a distância do enlace. A FIG. 3.3 representa a perda em dB/km de 

acordo com a visibilidade atmosférica e a FIG. 3.4 mostra o alcance de um sistema FSO em 

função da visibilidade para o máximo valor de potência permitida pela ITU de 10 dBm. 

 

 
FIG. 3.3 – Perdas por km de acordo com a visibilidade. 

 
FIG. 3.4 – Alcance do sistema FSO em função da visibilidade. 
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Espalhamento →→→→ O espalhamento é causado quando ondas colidem com partículas 

distribuídas pelo ar. O tamanho físico destas partículas determina o tipo de espalhamento. 

Quando são menores que o comprimento de onda, ocorre o espalhamento Rayleigh. Se a partícula 

for de tamanho comparável ao comprimento de onda, tem-se o espalhamento Mie. Se o tamanho 

é muito maior do que o comprimento de onda do feixe de luz, ocorre o espalhamento não seletivo 

ou Mie para partículas grandes. Na FIG. 3.5 está representado um exemplo de espalhamento do 

feixe óptico. 

 
FIG. 3.5 – Ilustração de espalhamento de fótons causado por partículas presentes na atmosfera. 

 

Na FIG. 3.6 tem-se o padrão de espalhamento Rayleigh e Mie da radiação incidente. 

 

 
FIG. 3.6 - Padrão de espalhamento Rayleigh e Mie 
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Nas faixas de comprimentos de onda de interesse para sistemas FSO, o espalhamento 

Rayleigh é devido, principalmente, a moléculas gasosas em suspensão na atmosfera. A radiação é 

espalhada em todas as direções com a mesma eficiência. 

A lei de Rayleigh estabelece que as moléculas interceptam e espalham a radiação com uma 

eficiência proporcional a  1/ λ4. Desta forma, o espalhamento Rayleigh é mais significativo em 

pequenos comprimentos de onda (menores que cerca de 700 nm), sendo seu efeito nos 

comprimentos de onda usualmente empregados em sistemas FSO (1550 nm) desprezível. 

Quando as partículas em suspensão na atmosfera têm dimensão da ordem ou maior que o 

comprimento de onda da radiação, o espalhamento Mie passa a ser dominante. Para sistemas FSO 

operando em comprimentos de onda a partir de 780 nm este tipo de espalhamento passa a ser 

dominante. 

Com o raio das partículas sendo maior que cerca de 5 vezes o comprimento de onda da 

radiação, a eficiência do espalhamento torna-se independente do comprimento de onda. Nos 

comprimentos de onda de interesse para sistemas FSO, o espalhamento Mie é responsável pela 

maior parte da perda atmosférica do enlace. 

 

Obstruções Físicas →→→→ Pássaros voando podem temporariamente bloquear a visada direta de 

um sistema FSO, mas isso tende a causar somente pequenas interrupções, embora as transmissões 

possam ser automaticamente refeitas. 

 

Atividades Sísmicas →→→→ O movimento de obras podem prejudicar a transmissão/recepção de 

feixes de laser devido à perda de alinhamento. O feixe de luz que sai do transmissor deve incidir 

sobre o fotodetector do receptor sobre a maior área possível. Um pequeno deslocamento do feixe 

ocasionará grandes perdas de potência de potência podendo ocasionar a queda do link. Hoje em 

dia os enlaces FSO já possuem sistemas de auto-tracking que corrigem qualquer desvio de 

alinhamento gerado por atividades sísmicas.  

 

Cintilação →→→→ O ar quente proveniente do solo ou de aparelhos desenvolvidos pelo homem, 

como é o caso dos dutos de aquecimento, propiciam variações de temperatura entre  diferentes 
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trechos por onde o feixe FSO possa trafegar. Isso pode causar flutuações em amplitude e na fase 

do sinal provocando dificuldades de detecção do sinal na base receptora.  

 

Quanto ao tipo de instalação os sistemas FSO apresentam-se com a configuração topo a topo 

de edifícios, janela a janela ou de janela ao topo, conforme ilustra FIG. 3.7. 

 

 
FIG 3.7 – Tipos de instalação de sistemas FSO 

 

Os sistemas FSO possuem várias aplicações: 

 

• Na extensão de redes metropolitanas, conectando novos anéis de fibra óptica a outros 

já existentes; 

• Na rede de acesso, a chamada última milha (Last Mile), conectando usuários finais a 

provedores de internet ou a outras redes de alta velocidade; 

• Na aceleração da implantação/implementação de serviços, provendo infraestrutura 

temporária, enquanto cabos de fibra óptica são instalados; 

• No provimento de conectividade temporária, como em feiras, congressos, situações de 

emergência e calamidade pública; 

 

Um exemplo interessante da aplicabilidade da tecnologia FSO foi quando ocorreu a queda das 

torres gêmeas do World Trade Center por onde passava o backbone óptico que servia grande 

parte de Wall Street, derrubando o serviço de várias empresas de grande porte internacional. O 

link foi colocado em serviço em dois dias com a utilização da tecnologia FSO. 
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4– Simulações e Resultados 

 

Neste capítulo serão apresentadas as simulações realizadas, tanto no software de simulações 

OptiSystem 5.0, bem como em Matlab, mostrando os resultados obtidos. 

  

4.1- Sistema SCM Utilizando Modulação 16QAM em Software Matlab 

 

Apresenta-se os resultados da simulação de um sistema de comunicação óptica, utilizando a 

técnica de SCM digital modulada sobre uma fonte óptica operando a 1550 nm. Escolheu-se o 

formato 16QAM como esquema de modulação RF.  

Foi escolhida a modulação 16QAM devido a sua eficiência espectral, além do fato de possuir 

menor probabilidade de erro em relação ao 64QAM, apesar de possuir uma menor quantidade de 

símbolos por constelação. 

A FIG. 4.1 mostra o esquema simplificado do sistema simulado. 

 

 
FIG. 4.1 - Esquema simplificado de um sistema SCM óptico                                                                 

considerado nas simulações. 
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As simulações foram realizadas através de rotinas desenvolvidas, em software Matlab, 

especificamente para sistemas SCM (TOGNERI, 2005) e (COURA, 2006), e foram adaptadas 

neste trabalho. Este programa é constituído de vários blocos individuais em que cada um simula 

um componente do sistema SCM.  

O bloco gerador de bits fornece uma seqüência pseudo-aleatória no formato NRZ, com 

quantidade e taxa de bits variáveis.  

O bloco de filtros permite simular diferentes tipos de filtros tais como passa-baixa, passa-

faixa e passa-alta. 

O modulador/demodulador 16QAM permite efetuar a modulação e demodulação do sinal, 

além da escolha do número de pontos por símbolo utilizados nas simulações. 

A sub-rotina Multiplex/Demultiplex faz a multiplexação dos sinais das subportadoras  

elétricas em um único sinal no transmissor e demultiplexa estas subportadoras  no receptor. 

O bloco Laser permite escolher a potência óptica e o comprimento de onda do sinal inserido 

na fibra. 

Já o bloco Fibra corresponde ao canal de transmissão, podendo ser escolhidos parâmetros da 

fibra tais como a dispersão, o comprimento da fibra e a inclusão ou não de efeitos não lineares. 

O Fotodetector é do tipo PIN, sendo possível também alterar a relação sinal-ruído do sistema 

com a inclusão de ruído AWGN (Additive White Gaussian Noise) diretamente no sinal de saída do 

fotodiodo. 

O programa também permite simular sistemas back-to-back óptico e elétrico, possibilitando a 

análise de cada componente do sistema em separado. Os resultados são apresentados através de 

sinais gerados pelos principais componentes da simulação, como sinal na entrada do laser, na 

entrada da fibra, após a fibra, na saída do demultiplexador e após o demodulador. São também 

gerados resultados como o espectro do sinal, a constelação da modulação 16QAM, o diagrama de 

olho e a BER. 

A FIG. 4.2 apresenta a interface de configuração do programa de simulação. 
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FIG. 4.2 - Interface do programa de simulação desenvolvido. 

 

Duas subportadoras foram escolhidas de forma que a primeira estivesse na primeira região e a 

outra na segunda região da resposta em freqüência da fibra, ilustrado na FIG. 2.27. O enlace 

analisado é de 50 km de fibra monomodo padrão. 

A Tabela 4.1 mostra os parâmetros de entrada das simulações realizadas. 

 

Tabela 4.1 – Componentes usados no software desenvolvido no Matlab. 

PARÂMETRO VALOR 
Modulação RF 16QAM 

Taxa de dados [Gbit/s] 1  
Subportadoras  RF [GHz] 2 e 11 

SCM  ODSB 
Número de pontos por símbolo 128 

Modulação óptica Direta 
Comprimento de onda [nm] 1550 

Potência óptica [dBm] 0 
Tipo de fibra Monomodo padrão 

Comprimento da fibra [km] 50 
Tipo de Fotodiodo PIN 

Responsividade do Fotodetector [A/W] 0,75 
 



 

61 

Na simulação existem dois canais de dados com a taxa de transmissão de 1 Gbits/s. Cada 

canal é responsável por modular uma subportadora utilizando o formato de modulação 16QAM. 

Estas subportadoras  são multiplexadas e aplicadas sobre o laser de sinal operando no 

comprimento de onda de 1550 nm. Gera-se a partir daí o sinal ODSB que ao se propagar pela 

fibra sofre os efeito de desvanecimento devido à dispersão cromática.  

Os valores de SNR foram variados para representar várias situações de nível de sinal no 

fotodiodo. 

A FIG. 4.3 mostra as subportadoras  centradas em 2 GHz e 11 GHz obtidas a partir da 

simulação, com a curva pontilhada representando a resposta em freqüência da fibra utilizada. De 

acordo com a FIG. 4.3 estas subportadoras  estão inseridas dentro da primeira e segunda regiões 

aproveitáveis da fibra.  

 

 
FIG. 4.3 - Espectro do sinal SCM gerado e função                                                                                                                  

de transferência para 50 km de fibra. 

 

Na FIG. 4.4 pode-se observar a constelação simulada para sinais transmitidos e recebidos 

com modulação 16QAM. 
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FIG. 4.4 – Constelação 16QAM obtida a partir da simulação                                                                                        

para o sinal transmitido e sinal recebido. 

 

Nota-se pela FIG. 4.4 que os símbolos recebidos com erro estão agrupados e próximos aos 

transmitidos, o que caracteriza um baixo nível de erro no sistema, proporcionando ao receptor 

uma melhor interpretação dos dados recebidos. 

Como a análise da constelação não permite avaliar o comportamento individual de cada uma 

das subportadoras  sobre o desempenho do sistema, esta avaliação é realizada através do 

diagrama de olho e do cálculo da BER. 

A FIG. 4.5 mostra a evolução do diagrama de olho obtido para as subportadoras  de 2 GHz e 

11 GHz, considerando-se a SNR variando de 2 a 20 dB. 
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FIG. 4.5 – Diagramas de olho obtidos a partir da variação da SNR no receptor.                                                              

De cima para baixo, SNR = 20, 16, 12, 8, 4, 2 dB. 

 

A partir da análise qualitativa observa-se que ocorre uma menor degradação do olho para a 

subportadora de menor freqüência, no caso 2 GHz. Pode-se atribuir esta diferença de desempenho 

ao fato da subportadora centrada em 11 GHz apresentar uma amplitude ligeiramente menor que a 

subportadora centrada em 2 GHz. 

O desempenho do sistema foi analisado em termos de BER para as duas subportadoras. 

Inicialmente foram realizados testes de consistência do simulador. Nesses testes, os resultados 

obtidos para a transmissão back-to-back (desconsiderando-se toda a parte óptica do sistema) com 

taxas de 200Mbits/s foram comparados com curvas teóricas para a modulação 16QAM.  
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A FIG. 4.6 apresenta os valores de BER para as duas subportadoras variando-se a SNR de 2 a 

12 dB.  

   

 
FIG. 4.6 – BER em função da SNR para o sistema SCM com duas subportadoras:                                                                

2 GHz (primeira região da resposta em freqüência da fibra) e 11 GHz (segunda região). 

 

Através dos resultados apresentados na FIG. 4.6 é possível verificar que as duas subportadora 

possuem desempenho similar ao back-to-back, provando assim a viabilidade técnica de sistemas 

SCM com 16QAM.  

 

4.2- Resposta em Freqüência da Fibra em Software Optisystem 

 

4.2.1- Resposta em Freqüência de um Sistema ODSB 

 

Nesta simulação, foi montado o layout representado na FIG. 4.7, com 50 km de fibra óptica 

monomodo padrão, dispersão de 16,75 ps/nm km e atenuação de 0,2 dB/km. 
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FIG. 4.7 – Layout da simulação de resposta em freqüência de um sistema ODSB. 

 

Devido a inexistência de um analisador de rede que mostrasse a resposta em freqüência da  

fibra para sinais ODSB, foi usado um gerador de portadoras (Carrier Generator), que produziu 

400 portadoras elétricas espaçadas de 50 MHz entre si, sendo a primeira portadora em 2 MHz. A 

FIG. 4.8 mostra os parâmetros do gerador de portadoras usados na simulação. 

Um dos objetivos foi explorar qual seria a resposta da fibra óptica para o sistema ODSB 

considerando um grande número de portadoras elétricas ou canais de informação modulados 

sobre o transmissor óptico e transmitidos ao longo do enlace de 50 km de fibra monomodo 

padrão. 
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 FIG. 4.8 – Parâmetros do gerador de portadoras. 

 

Obteve-se no analisador de espectro (RF Spectrum Analyzer) a resposta em freqüência 

ilustrada na FIG. 4.9, para um sistema ODSB. Esta apresenta-se semelhante a FIG. 2.23. 

 

 
FIG. 4.9 – Resposta em freqüência de um sistema ODSB. 
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Alterando comprimento da fibra e sua dispersão obtem-se os resultados apresentados na FIG. 

4.10, que relaciona a Largura de Banda usual na primeira janela da resposta da fibra em função 

do seu comprimento.  

 

 
FIG. 4.10 – Largura de banda usual da fibra em função do comprimento                                                              

para dispersão de 16,75 ps/nm km e 18 ps/nm km. 

 

Pode-se observar a redução na largura de banda disponibilizada na fibra à medida que se 

aumenta o comprimento do enlace e, consequentemente, aumenta-se também a sua atenuação.  O 

efeito da dispersão também pode ser observado na FIG. 4.10, onde ocorre uma redução na largura 

de banda disponível na fibra em torno de 1GHz para uma diminuição de 1,25 ps/nm × km no seu 

coeficiente de dispersão. 

 

4.2.2- Resposta em Freqüência de um Sistema OSSB 

 

Após considerar o formato de modulação ODSB, utilizado aqui por ser o mais simples para 

ser implementado (detectado), ponderou-se que possui a desvantagem de que exige maior banda 
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de transmissão. Como contém dupla banda é também mais vulnerável à dispersão cromática. Para 

compensar os efeitos da dispersão cromática sobre as bandas laterais de um sinal óptico propõe-

se uso de fibras DCF, gerando assim um sinal ODSB, porém com uma resposta em freqüência do 

tipo OSSB. Foi montado o layout representado na FIG. 4.11 semelhante ao da FIG. 4.7, tendo 

somente a fibra DCF como adicional. 

 

 
FIG. 4.11 – Layout da simulação de resposta em freqüência de um sistema OSSB. 

 

A fibra DCF tem como característica possuir uma dispersão negativa, podendo compensar os 

efeitos dos diferentes deslocamentos de fase das bandas laterais do sinal ODSB gerado pela 

dispersão cromática da fibra. Desta forma, o sistema compensado é do tipo ODSB, mas apresenta 

uma resposta do tipo OSSB.  

O tamanho da fibra DCF a ser utilizada é obtida através da igualdade (AGRAWAL, 2002): 

 

DCFDCFfibrafibra DLDL ×=×                                                                                                     4.1 

 

onde Lfibra e LDCF são os comprimentos da fibra padrão e da DCF, respectivamente e  Dfibra e DDCF 

correspondem as suas dispersões. 

O tipo de fibra DCF escolhida foi a Vascade S1000 Fiber da CORNING CORPORATE, cuja 

especificação é descrita na TAB. 4.2 para o comprimento de onda de 1550 nm. Para um 

comprimento de fibra monomodo padrão de 50 km, usando a EQ. 4.1, obtem-se um comprimento 

de fibra DCF de 22,6351 km. 
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Tabela 4.2 – Parâmetros da Fibra Vascade S1000. 

Atenuação (dB/km) 0,24 

Dispersão (ps/nm km) -37 

Inclinação da Dispersão (ps/nm
2 

km) -0,12 

Área Efetiva (µm
2) 27 

PMD ( kmps / ) 06,0≤  

 

Obteve-se no analisador de espectro (RF Spectrum Analyzer) a resposta em freqüência 

ilustrada na FIG. 4.12, semelhante a de um sistema OSSB.  

 

 
FIG. 4.12 – Resposta em freqüência de um sistema OSSB. 

 

Apesar do sinal ser do tipo ODSB, a resposta em freqüência obtida no sistema apresentado é 

constante em toda a faixa de freqüência..  
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Após a simulação da resposta em freqüência do sistema proposto, realizou-se simulação de 

um sistema ODSB com fibra DCF, tendo 7 canais ASK locados em 1GHz, 2,5GHz, 4GHz, 

5,5GHz, 7GHz, 8,5GHz e 10GHz. Todos os canais transmitindo a uma taxa de 300 Mbit/s. 

O espectro de freqüência do sinal óptico gerado pode ser observado na figura 4.13, onde 

pode-se verificar o aparecimento das bandas laterais de transmissão. 

 

 
FIG. 4.13 – Espectro óptico do sinal ODSB na simulação com fibra DCF. 

 

O espectro elétrico transmitido pelo sistema encontra-se representado na FIG. 4.13. 

 

 
FIG. 4.14 – Espectro Transmitido na simulação com fibra DCF. 

TX 
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O espectro elétrico no receptor é mostrado na FIG.4.15. 

 

 
FIG. 4.15 – Espectro recebido na simulação com fibra DCF. 

 

Nota-se que o sistema não apresentou atenuações em seu espectro a partir de 6 GHz como 

acontece nos sistemas ODSB sem compensação de dispersão em fibras de 50 km. 

O gráfico de BER com a freqüência da subportadora está representado na FIG. 4.16. 

 

 
FIG. 4.16 – Gráfico de BER com a freqüência da subportadora na simulação com fibra DCF. 

RX 
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Mostra-se com isto que o emprego de fibra DCF compensa os efeitos de dispersão cromática 

da fibra nas bandas laterais de um sinal ODSB, gerando uma resposta constante ao longo da faixa 

de freqüência. 

 

4.3- Simulações de Sistemas SCM em software Optisystem 

 

A seguir, as simulações utilizando o software Optisystem serão apresentadas. Em todos os 

casos, a largura de banda de cada subportadora corresponde a 1,5 vezes a taxa de transmissão. 

 

4.3.1- Sistemas SCM-ASK 

 

Nesta simulação, foi montado o layout representado na FIG. 4.17, com 50 km de fibra óptica 

monomodo, com dispersão de 16,75 ps/nm km e atenuação de 0,2 dB/km. O fotodectetor é do 

tipo PIN com responsividade 0,8A/W e corrente de escuro de 10nA. O modulador óptico é do 

tipo Mach-Zehnder com razão de extinção de 12 dB, gerando potência óptica de saída de 0dBm.  

 

 
FIG. 4.17 – Layout da simulação do sistema SCM-ASK. 
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Cada canal elétrico ASK, formado por um gerador de seqüência de bits pseudo-aleatória, um 

gerador de pulso NRZ, uma geradora de portadoras, um multiplicador elétrico e um filtro passa-

faixa, é representado pela FIG. 4.18. Sendo que cada geradora de portadora elétrica é centrada em 

uma portadora específica. 

 

 
FIG. 4.18 – Layout dos canais elétricos ASK simulados. 

 

Parte do transmissor elétrico do sistema é representado na FIG. 4.19, onde pode-se observar 

alguns canais sendo multiplexados. 

 

 
FIG. 4.19 – Canais elétricos ASK muliplexados no transmissor. 
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A parte óptica do sistema está representada na FIG. 4.20. 

 

 
FIG. 4.20 – Parte óptica do sistema SCM-ASK. 

 

No receptor, o demultiplexador dos canais elétricos consiste de um acoplador 1 x N associado 

a filtros passa-faixa para a seleção de canais, conforme a FIG. 4.21. 

 

 
 FIG. 4.21 – Demultiplexador dos canais elétricos. 

 

Cada canal de recepção é formado por um filtro passa faixa, uma geradora de portadoras, um 

multiplicador elétrico e um filtro passa-baixa, representado de acordo com a FIG. 4.22. 
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FIG. 4.22 – Layout dos canais elétricos ASK na recepção. 

 

Na FIG. 4.23 estão representados os parâmetros globais do sistema. 

 

 
FIG. 4.23 – Parâmetros globais do sistema SCM-ASK. 

 

Foram usados canais locados em 1GHz, 1,5GHz, 2,3GHz, 2,8GHz, 3,3GHz, 4,3GHz, 

5,2GHz, 5,7GHz, 6,2GHz e 7GHz, ou seja todos eles estão ocupando a primeira janela da 

resposta em freqüência da fibra.  Os canais elétricos multiplexados (somados), geram um sinal 

elétrico de 4.5 dBm. 

Os canais multiplexados no transmissor, visualizados pelo analisador de espectro, são 

mostrados na FIG. 4.24.  
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FIG. 4.24- Canais multiplexados no transmissor. 

 

Os espaçamentos foram variados devido ao aparecimento de intermodulação entre os canais 

na passagem pela fibra. Neste caso, foi usado o método de tentativa e erro. 

 As subportadoras estão sendo enviadas a uma taxa de 300Mbits/s e estão gerando canais de 

450MHz de largura de banda. 

Na saída do fotodiodo PIN tem-se o espectro recebido mostrado na FIG. 4.25. 

 

 
FIG. 4.25 – Espectro SCM-ASK recebido. 

TX 

RX 
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Como pode ser visto na FIG. 4.25, o espectro do sinal recebido segue a curva de resposta em 

freqüência da fibra. 

Os valores de BER e Diagrama de Olhopara cada subportadora na primeira região de 

transmissão da fibra estão representados nas FIGs. 4.26 e 4.27 seguir. 

                  

 
FIG.4.26 - BER para cada subportadora na primeira região de transmissão da fibra. 

 
 

 
          FIG.4.27 – Abertura do olho para cada subportadora na primeira região de transmissão da fibra 
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Verifica-se a queda da qualidade do sinal para portadoras a partir de 6,2 GHz. Isto ocorre 

justamente devido a diminuição da potência das portadoras neste ponto. 

Em seguida, resolveu-se preencher a segunda janela da resposta em freqüência da fibra. Para 

isso foram inseridas no enlace as mesmas portadoras descritas anteriormente na primeira janela e 

portadoras nas freqüências de 11GHz, 12GHz, 12,5GHz, 13GHz, 13,5GHz e 14GHz.  

Os canais multiplexados no transmissor, visualizados pelo analisador de espectro, são 

mostrados na FIG. 4.28. 

 

 
FIG. 4.28 – Espectro SCM-ASK transmitido com portadoras na segunda janela. 

 

No receptor após o fotodetector, tem-se o espectro da FIG. 4.29, que acompanha a curva da 

resposta em freqüência da fibra mostrada anteriormente, além de mostrar os produtos de 

intermodulação gerados pela fibra. 

 

TX 
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FIG. 4.29 – Espectro SCM-ASK recebido com portadoras na segunda janela. 

 

A FIG. 4.30 mostra a BER em função da frequência das portadoras elétricas, incluindo 

portadoras na segunda janela de transmissão da fibra para o sistema SCM-ASK. A 

descontinuidade observada na FIG. 4.30 de 6 a 12 GHz corresponde ao primeiro nulo do espectro 

de resposta em frequência da fibra óptica. Para portadoras de frequência neste intervalo o valor 

de potência é muito pequeno e praticamente não é possível detectar o sinal transmitido. O olho 

aparece fechado nesta situação, inviabilizando o cálculo da BER. A variação nos valores da BER 

está entre 10−10 e 10−3, o que mostra a instabilidade na avaliação do desempenho da transmissão 

quando avaliada a partir desta figura de mérito.  Os produtos de intermodulação contribuem para 

que as variações de potência e a presença de ruído prejudiquem a determinação da taxa de erro de 

bit. 

 

RX 
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FIG. 4.30 – BER em função da frequência da portadora elétrica incluindo portadoras na segunda janela. 

 

A FIG. 4.31 corresponde à abertura do olho das subportadoras na primeira e segunda janela 

de transmissão da fibra, que apresenta uma variação entre 10−4 e 10−5. 

 

 
FIG. 4.31 – Abertura do olho em função da frequência da portadora elétrica incluindo 

portadoras na segunda janela. 
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O aumento do número de canais aumenta o efeito de intermodulação gerada pela fibra o que 

aumenta o desvanecimento de cada canal, deteriorando-os. Percebe-se que a inclusão de canais na 

segunda janela, piorou o desempenho dos canais da primeira, também, devido à maior ocorrência 

de intermodulação. 

 

4.3.2- Sistemas SCM-QPSK 

 

Nesta simulação, foi montado o layout representado na FIG. 4.32, com 50 km de fibra óptica, 

com dispersão de 16,75 ps/nm km e atenuação de 0,2 dB/km. O fotodectetor é do tipo PIN com 

responsividade 0,8A/W e corrente de escuro de 10nA. O modulador óptico é do tipo Mach-

Zehnder com razão de extinção de 12 dB, gerando potência óptica de saída de 0 dBm. 

 

 
FIG. 4.32 – Layout da simulação do sistema SCM-QPSK. 
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Cada canal elétrico QPSK transmitido é representado pela FIG. 4.33, tendo cada gerador de 

portadora (Carrier Generator) centrado em uma portadora específica. 

 

 
FIG. 4.33 – Layout dos canais elétricos QPSK simulados. 

 

A FIG. 4.34 mostra alguns canais SCM-QPSK multiplexados no transmissor. 

 

 
FIG. 4.34 – Canais elétricos QPSK multiplexados no transmissor. 
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No receptor, o demultiplexador dos canais elétricos consiste de um acoplador 1 x N associado 

a filtros passa-faixa para a seleção de canais, conforme mostra FIG. 4.35. 

 

 
FIG. 4.35 – Canais elétricos QPSK no receptor. 

 

Cada canal de recepção é representado de acordo com a FIG. 4.36. 

 

 
FIG. 4.36 – Layout dos canais elétricos QPSK na recepção. 
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Na FIG. 4.37 estão representados os parâmetros globais do sistema. 

 

 
FIG. 4.37 – Parâmetros globais do sistema SCM-QPSK. 

 

Foram usados canais locados em 1GHz, 1,5GHz, 2,3GHz, 2,8GHz, 3,3GHz, 4,3GHz, 

5,2GHz, 5,7GHz, 6,2GHz e 7 GHz, ou seja todos eles estão ocupando a primeira janela da 

resposta em freqüência da fibra.  Os canais elétricos multiplexados (somados), geram um sinal 

elétrico de 4,5 dBm. 

Os canais multiplexados no transmissor, visualizados pelo analisador de espectro, são 

mostrados na FIG. 4.38.  
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FIG. 4.38 – Canais multiplexados no transmissor. 

 

Os espaçamentos foram variados devido ao aparecimento de intermodulação entre os canais 

na passagem pela fibra. Cada canal é transmitido a uma taxa de 30,375Mbits/s, gerando largura 

de banda de 45,5 MHz cada. 

Na saída do fotodiodo PIN tem-se o espectro recebido mostrado na FIG. 4.39, que acompanha 

a resposta em freqüência da fibra mostrada anteriormente e onde também são vistos os produtos 

de intermodulação. 

 

 
FIG. 4.39 – Espectro SCM-QPSK recebido. 
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O software OptiSystem não permite a visualização da BER para sistemas em quadratura, 

então a abertura dos diagramas de olho obtidas para cada subportadora na primeira região da 

resposta em freqüência da fibra está representados no gráfico da FIG. 4.40. 

 

 
FIG. 4.40 – Aberturas dos diagramas de olho obtidas para cada subportadora  

na primeira região da resposta em freqüência da fibra. 

 

 
Verifica-se a queda da qualidade de sinal para portadoras a partir de 6,2 GHz. 

A seguir, resolveu-se preencher a segunda janela da resposta em freqüência da fibra. Para isso 

foram inseridas as mesmas portadoras descritas anteriormente na primeira janela e portadoras nas 

freqüências de 11GHz, 12GHz, 12,5GHz, 13GHz, 13,5GHz e 14GHz.  

Os canais multiplexados no transmissor, visualizados pelo analisador de espectro, são 

mostrados na FIG. 4.41. 

 

Diagrama de Olho                                              
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. 

FIG. 4.41 – Espectro SCM-QPSK transmitido com portadoras na segunda janela. 

 

No receptor após o fotodetector, tem-se o espectro da FIG. 4.42, cujo formato acompanha a 

resposta em freqüência da fibra mostrada anteriormente , mostrando também, os produtos de 

intermodulação gerados pela fibra. 

 

 
FIG. 4.42 – Espectro SCM-QPSK recebido com portadoras na segunda janela. 

 

O aumento do número de canais também aumenta o efeito de intermodulação gerada pela 

fibra o que aumenta o desvanecimento de cada canal, deteriorando-os. 

TX 

RX 
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Analisando a abertura do diagrama de olho dos sistemas SCM com subportadoras ASK e 

QPSK, na primeira e segunda regiões de transmissão da fibra, observa-se um melhor desempenho 

dos sistemas SCM-QPSK, conforme mostra a FIG. 4.43. 

 

 
FIG. 4.43 – Abertura do Olho de cada subportadora para as modulações ASK e QPSK. 

 

Percebe-se, também, na FIG. 4.29 a largura de banda útil na primeira janela da fibra em torno 

de 6GHz. 

Para sistemas QPSK cada um dos 16 canais elétricos estão sendo enviados à 30,375Mbits/s, o 

que gera um sistema de transmissão de 486Mbits/s. Nos sistemas ASK cada um dos 16 canais 

elétricos estão sendo enviados à 300Mbits/s, o que gera um sistema de transmissão de 4,8Gbits/s.  

No caso do sistema de transmissão operando com modulação em quadratura (QPSK) é 

esperado obter-se um melhor desempenho, já que a modulação da informação é efetuada somente 

em função da fase do sinal. E os produtos de intermodulação que alteram fortemente a amplitude 

do sinal vão afetar de maneira mais significativa o sistema SCM-ASK, onde a variação da 

amplitude pode afetar a modulação do sinal. Na modulação QPSK mais bits por símbolo são 

transmitidos, permitindo assim o melhor aproveitamento do espectro disponível na fibra. 
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4.3.3- Sistemas SCM-QAM. 

 

Nesta simulação, foi montado o layout representado na FIG. 4.44, com 10 e 20 km de fibra 

óptica padrão, com dispersão de 16,75 ps/nm km e atenuação de 0,2 dB/km. O fotodectetor é do 

tipo PIN com responsividade 0,8A/W e corrente de escuro de 10nA. O modulador óptico é do 

tipo Mach-Zehnder com razão de extinção de 12 dB, gerando potência óptica de saída de 0 dBm. 

 

 
FIG. 4.44 – Layout da simulação do sistema SCM-QAM. 

 

O sistema apresenta taxa de transmissão de 30,375Mbits/s gerando subportadoras de largura 

de banda de 45,5MHz cada uma. 

Na FIG. 4.45 estão representados os parâmetros globais do sistema. 
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FIG. 4.45 – Parâmetros globais do sistema. 

 

O canal elétrico SCM, no transmissor com modulação QAM, é mostrado na FIG. 4.46. 

 

 
FIG. 4.46 – Canal elétrico SCM no transmissor. 

 

Foram usados canais locados em 550MHz e 1GHz, ou seja, todos eles estão ocupando a 

primeira janela da resposta em freqüência da fibra. Foram escolhidos somente dois canais pois a 

complexidade de processamento impediu a inserção de mais canais. Os canais elétricos 

multiplexados (somados) geram um sinal elétrico de 4dBm. 

A ordem da modulação QAM utilizada foi o 16-QAM e o 64-QAM. 
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4.3.3.1- Sistemas SCM-QAM com Modulação 16-QAM. 

 

O canal elétrico SCM, no receptor com demodulação 16-QAM, é mostrado na FIG. 4.47. 

 

 
FIG. 4.47 – Canal elétrico SCM no receptor com demodulador 16-QAM. 

 

Os canais 16-QAM multiplexados no transmissor, visualizados pelo analisador de espectro, 

são mostrados na FIG. 4.48.  

 

 
FIG. 4.48 – Canais 16-QAM multiplexados no transmissor. 

 

TX 
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Na saída do fotodiodo PIN tem-se o espectro recebido mostrado na FIG. 4.49, onde também 

são vistos os produtos de intermodulação. 

 

 
FIG. 4.49 – Espectro SCM-QAM recebido. 

 

O software Optisystem não calcula a BER para sistemas de modulação em quadratura. Com 

isso serão apresentados somente os resultados com o Diagrama de olho. 

Para comprimento da fibra de 10km, as FIG.s 4.50 e 4.51 apresentam os diagramas de olho 

dos canais de 550MHz e 1GHz, respectivamente. 

 

                

 

 
FIG. 4.50 – Diagrama de Olho                                           
para canal de 550 MHz. 

FIG. 4.51 – Diagrama de Olho                                           
para canal de 1.0GHz. 

RX 
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No caso do comprimento da fibra de 20km, as FIG.s 4.52 e 4.53 apresentam os diagramas de 

olho dos canais de 550MHz e 1GHz, respectivamente. 

 

    

                  

 

 

Percebe-se através do diagrama de olho que o sistema para 20km já possui um olho bem 

fechado. Isso deve-se ao fato de que na modulação 16QAM os símbolos apresentam-se bem 

próximos (4 símbolos por quadrante) e os erros gerados no sistema não são bem interpretados no 

circuito de decisão. 

 

4.3.3.2- Sistemas SCM-QAM com Modulação 64QAM. 

 

O canal elétrico SCM no receptor com demodulação 64-QAM, é mostrado na FIG. 4.54. 

 

FIG. 4.52 – Diagrama de Olho                                           
para canal de 550 MHz. 

FIG. 4.53 – Diagrama de Olho                                           
para canal de 1.0GHz. 
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FIG. 4.54 – Canal elétrico SCM no receptor com demodulador 64-QAM. 

 

Os canais 64-QAM multiplexados no transmissor, visualizados pelo analisador de espectro, 

são mostrados na FIG. 4.55.  

 

 
FIG. 4.55 – Canais 64-QAM multiplexados no transmissor. 

 

Na saída do fotodiodo PIN tem-se o espectro recebido mostrado na FIG. 4.56, onde também 

são vistos os produtos de intermodulação. 

 

TX 
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FIG. 4.56 – Espectro SCM-QAM recebido. 

 

Para comprimento da fibra de 10km, as FIG.s 4.57 e 4.58 mostram os diagramas de olho para 

os canais de 550MHz e 1GHz, respectivamente. 

   

              
                     

 

 

Nota-se através do diagrama de olho que o sistema para 10km já possui um olho bem 

fechado. Isso deve-se ao fato de que na modulação 64-QAM os símbolos apresentam-se bem 

mais próximos (6 símbolos por quadrante) do que no 16-QAM e os erros no sistema são mal 

interpretados no circuito de decisão. 

FIG. 4.57 – Diagrama de Olho                                           
para canal de 550 MHz. 

FIG. 4.58 – Diagrama de Olho                                       
para canal de 1.0GHz. 

RX 
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4.3.4- Sistemas SCM-FSO 

 

Foi montado, também, o sistema SCM-ASK-FSO, representado pela FIG. 4.59, com 12 

portadoras, em 1GHz, 1,2GHz, 1,4GHz, 1,6GHz, 1,8GHz, 2,0GHz, 2,2GHz, 2,4GHz, 2,6GHz, 

2,8GHz, 3,0GHz e 3,2GHz. 

 

 
FIG. 4.59 – Layout da simulação do sistema SCM-ASK-FSO. 

 

O sistema apresenta taxa de transmissão de 30Mbits/s gerando subportadoras de 45MHz de 

largura de banda. 

Na FIG. 4.60 estão representados os parâmetros globais do sistema. 
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FIG. 4.60 – Parâmetros do sistema  SCM-ASK-FSO. 

 

O sinal elétrico total possui potência de 3,8dBm e a saída do laser é de 10dBm. O canal FSO 

possui os parâmetros, mostrados na FIG. 4.61. 

 

 
FIG. 4.61 – Parâmetros do canal FSO. 
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Os canais ASK multiplexados no transmissor, visualizados pelo analisador de espectro, são 

mostrados na FIG. 4.62.  

 

 
FIG. 4.62 – Canais ASK multiplexados no transmissor. 

 

Na saída do receptor FSO, tem-se o espectro recebido mostrado na FIG. 4.63. 

 

 
FIG. 4.63 – Espectro SCM no receptor FSO. 

 

Os gráficos com os valores de BER e diagrama de olho para cada subportadora estão 

representados nas FIG.s 4.64 e 4.65, respectivamente. 

TX 

RX 
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FIG.4.64 – BER em função das subportadoras do sistema FSO. 

 

 
FIG.4.65 – Abertura do olho em função das subportadoras do sistema FSO. 

                 

Na medida em que aumenta-se o número de canais no transmissor o tamanho do enlace 

diminui para se obter uma boa qualidade de sinal. Isso se deve ao fato de que na medida em que 

aumenta-se o número de canais, menor será a energia de sinal média por portadora. A FIG.4.66 

mostra a quantidade de canais suportados em função da distância. 

Diagrama de Olho e                                             
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FIG.4.66 – Número de portadoras elétricas em função da distância do enlace FSO. 
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5 – Conclusões 

 

Nesta dissertação foi realizado um estudo das características de um sistema com 

multiplexação por subportadoras. Estes sistemas são interessantes devido ao seu baixo custo, a 

possibilidade de exploração da largura de banda elétrica dos sistemas ópticos, a utilização de 

avançados formatos de modulação e a capacidade de integração com sistemas WDM e FSO. 

Esse projeto analisou a performance de transmissão de sistemas SCM para modulações 

elétricas ASK, QPSK e QAM, com o uso da ferramenta de simulação Optisystem. Este não 

permite a visualização da BER para sistemas em quadratura, fazendo com que os sistemas sejam 

somente comparados em termos de abertura do Diagrama de Olho. 

As subportadoras, nesses sistemas, foram organizadas com diferentes espaçamentos devido 

ao aparecimento de intermodulação, gerada pela fibra óptica monomodo padrão, entre os canais 

multiplexados. As subportadoras foram colocadas em regiões do espectro onde ocorria resultado 

aceitável, porém não se exclui a possibilidade de ocorrer melhor desempenho alterando-se esses 

espaçamentos.  

Os sistemas com modulação elétrica QPSK apresentaram melhor desempenho, em termos de 

abertura de olho, que os sistemas com modulação ASK, sendo os mais indicados para o uso em 

sistemas SCM. 

As modulações 16-QAM e 64-QAM tiveram baixo desempenho, para comprimentos de fibra 

em torno de 10 km, devido a ação da intermodulação gerada pelo meio de transmissão não sendo 

indicado o seu uso.    

O sinal ODSB gera uma banda efetiva de transmissão limitada ao primeiro nulo de potência, 

tendo para uma fibra monomodo padrão de 50 km e com dispersão de 16,75 ps/nm km uma 

banda efetiva de 6 GHz. Variando a dispersão da fibra para 18 ps/nm km essa largura de banda 

útil na primeira região cai para 4 GHz, mostrando que para uma pequena variação do coeficiente 

de dispersão da fibra, há uma considerável diferença na largura de banda útil na região de 

transmissão da resposta em freqüência da fibra para sinais ODSB. 

Uma das formas de se gerar uma resposta em freqüência semelhante a de sistemas OSSB é o 

uso de fibras DCF, que compensam os efeitos de dispersão entre as bandas laterais de um sinal do 

tipo ODSB.  
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Foram exploradas a primeira e segunda região de resposta em freqüência da fibra para sinais 

ODSB, com modulações elétricas citadas anteriormente, verificando-se que o incremento no 

número de canais também aumenta o efeito de intermodulação gerada pela fibra o que piora os 

erros na informação transmitida sobre cada canal. 

Mostrou-se, também, os resultados da transmissão de um sistema SCM –FSO com modulação 

elétrica ASK, onde foi conseguido para um enlace de 1 km, a transmissão de 12 canais 

simultâneos. Quanto mais aumenta-se o número de subportadoras neste sistema, menor será a 

energia de sinal média por portadora, exigindo-se assim a diminuição do comprimento do enlace. 

Com isso, conseguiu-se a inserção de 22 canais multiplexados para um sistema SCM-ASK-FSO 

com uma distância de 800 metros. 

Verificou-se que retirando-se o canal fibra do sistema ASK e inserindo o canal FSO os efeitos 

de intermodulação tornaram-se desprezíveis, permitindo um espaçamento uniforme entre as 

subportadoras transmitidas, o que comprova que a intermodulação ocorrida nos sistemas 

anteriores deve-se ao meio de transmissão fibra óptica.   

Como trabalhos futuros propõe-se a realização de estudos de efeito de amplificação Raman 

em sistemas SCM, testes de integração com sistemas WDM e os impactos de efeitos não lineares 

do laser e da fibra sobre sistemas SCM.  
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7  APÊNDICES 

 

7.1 APÊNDICE 1: O Software Optisystem 

 

Foi utilizado como uma das ferramentas de simulação, o software comercial Optisystem 5.0 

da empresa canadense Optiwave Corp.. É um programa que permite criar e analisar diferentes 

tipos de enlaces ópticos. A FIG. 7.1 apresenta a interface do software Optisystem 5.0 

(OPTIWAVE SYSTEMS INC). 

 

 
FIG. 7.1 – Interfaces gráfica do Optisystem. 

 

O software Optisystem possui uma extensa biblioteca, com mais de 400 dispositivos passivos 

e ativos, no domínio elétrico e óptico, além de ferramentas de visualização gráfica que permitem 

analisar o desempenho do sistema, como: analisadores de espectro, osciloscópios, medidores de 

potência, analisadores de BER e diagrama de olho.  

Este software tem como benefícios (OPTIWAVE SYSTEMS INC): 
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• Permite a simulação de protótipos de baixo custo; 

• Permite uma visão global do desempenho do sistema; 

• Acesso direto a extensivas configurações de dados que caracterizam o sistema; 

• Realiza a varredura de parâmetros visando analisar o efeito de especificações de 

dispositivos sobre o desempenho do sistema; 

• Possui ferramentas para simulação de sistemas FSO; 

 

O software Optisystem possibilita o projeto de diferentes tipos de enlace óptico na camada 

física, e análise de diversos tipos de redes ópticas, de sistemas de longa distância a redes de área 

metropolitana (Metropolitan Area Network - MAN) e redes locais (Local Area Networks - LAN).  

 

7.1.1- Componentes Utilizados nas Simulações 

 

A Tabela 7.1 mostra aos componentes usados nas simulações com Optisystem 5.0. 

 

Tabela 7.1 – Componentes usados no Optisystem. 

Módulo Nome Decrição 

 

Gerador de seqüência de  
bits pseudo-aleatória 

Gera uma seqüência de bits pseudo-aleatória. 

 

Gerador de pulso  
elétrico NRZ 

Gera a partir de uma seqüência binária, pulsos 
NRZ. 

 

Gerador de pulso  

elétrico RZ 

Gera a partir de uma seqüência binária, pulsos 

RZ. 

 
Gerador de Portadoras 

Gera uma ou mais portadoras elétricas 
igualmente espaçadas. 

 
Gerador de Seqüência QAM 

Gera a partir de uma seqüência de pulsos, 
seqüências QAM em fase e em Quadratura. 

 
Gerador de Seqüência PSK 

Gera a partir de uma seqüência de pulsos, 
seqüências PSK em fase e em Quadratura. 

 
Gerador de Pulsos M-ários 

Gera a partir de uma seqüência binária, pulsos 
M-ários. 

 
Filtro passa-faixa 

Filtro com largura de banda dada por: 
bitsdetaxaBW ×= 5,1  
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Modulador em Quadratura Modula pulsos M-ários em fase e em quadratura. 

 Somador Elétrico 
Soma sinais elétricos. Possui a função de 
multiplexar sinais elétricos. 

 Multiplicador Elétrico 
Multiplica sinais elétricos. Possui a função de 
modular sinais elétricos. 

 
Laser CW Laser usado com moduladores externos. 

 

Modulador externo  

Mach-Zehnder 
Produz variação de intensidade óptica 
proporcional a tensão aplicada à entrada elétrica 

 
Amplificador EDFA Amplifica o sinal óptico que passa por ele. 

 
Fibra óptica Canal de transmissão em fibra. 

 Canal FSO Canal de transmissão no espaço livre. 

 

Analisador de  

espectro óptico (OSA) 
Visulizador do espectro de freqüência do sinal 
óptico. 

 

Medidor de Potência  

Óptica 
Mede a potência do sinal óptico. 

 

Visualizador óptico  

no domínio do tempo 
Mostra a variação do sinal óptico com o tempo. 

 
Fotodetector PIN Converte o sinal óptico em corrente elétrica. 

 

Acoplador 1 X N Atua como um divisor ideal de sinal elétrico. 

 
Filtor Passa-Baixa 

Filtro com largura de banda dada por 
bitsdetaxaBW ×= 75,0  

 

Detector de  

Limiar M-ário 
Dispositivo de decisão do sinal M-ário. 

 

Decodificador de  

Seqüência PSK 
Gera uma seqüência de pulsos a partir de uma 
seqüência PSK. 

 

Decodificador de  

Seqüência QAM 
Gera uma seqüência de pulsos a partir de uma 
seqüência QAM. 

 
Osciloscópio Mostra a variação do sinal elétrico com o tempo. 

 

Analisador de  

Espectro de RF 
Permite visualizar o espectro de potência de uma 
subportadora.  
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Analisador de Diagrama de 
Olho 

Mostra o formato do Diagrama de Olho de um 
canal elétrico. 

 
Analisador de BER Medidor de BER de um canal elétrico 

  

 


