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RESUMO 

 

Neste trabalho, foram apresentadas, de maneira sucinta, as principais 
técnicas de conversão de comprimento de onda em amplificadores ópticos 
semicondutores (SOA´s). Além disto, foi apresentado um modelo matemático para o 
SOA, onde as equações de onda propagante e de taxa de portadores são resolvidas 
simultaneamente ao longo do amplificador.  

O escopo desta dissertação, foi estudar diferentes configurações de 
conversores de comprimento de onda baseados no efeito de modulação de ganho 
cruzado (XGM) em amplificadores ópticos semicondutores. Os conversores 
analisados são o que usa o modo contra-propagante em SOA, o que utiliza a XGM 
do espectro de ASE do SOA e o que emprega uma grade de Bragg em fibra óptica 
após o SOA. Foram feitas simulações onde foram avaliados os sinais convertidos no 
domínio do tempo e da freqüência, assim como análises de diagrama de olho e taxa 
de erro de bit. 

Para as simulações utilizou-se dois programas comerciais de simulação de 
dispositivos e redes ópticas: o Optisystem 3.0 da empresa Optiwave Corporation e o 
VPI Transmission and Component Maker 6.0 da empresa VPI Systems. 
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ABSTRACT 

 

In the present work, the main techniques of wavelength conversion in 
semiconductor optical amplifiers (SOA's) had been presented. Moreover, a 
mathematical model was presented for the SOA, where the traveling-wave equation 
and carrier-density rate equations were simultaneously considered throughout 
the amplifier. 

The objective of this work, was to study different configurations of wavelength 
converters based on the effect of cross gain modulation (XGM) in semiconductor 
optical amplifier. The analyzed converters are respectively the one that uses 
the counter propagating mode in the SOA, another one that utilizes the XGM of 
the Amplified Spontaneous Emission spectrum of the SOA and finally the one that 
uses a fiber Bragg grating after the SOA. Simulations had been made where the 
converted signals had been evaluated in the time and frequency domains, as well 
as analyses of eye diagram and BER of such signals were realized. 

For the simulations two commercial software of optical devices and systems 
were used: Optisystem 3.0 of the company Optiwave Corporation and the VPI 
Transmission and Component Maker 6.0 of the company VPI Systems. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ser humano, desde cedo soube aproveitar as fontes luminosas existentes 

para comunicações à distância (Giozza, 1991). Muitas civilizações usavam sinais de 

fumaça, espelhos interpostos com a luz solar, para conseguir transportar informação 

instantaneamente de um ponto a outro (Agrawal, 2002). O Sol, por exemplo, serviu 

como fonte para os primeiros sistemas de comunicações ópticas conhecidos. As 

distâncias eram limitadas pela sensibilidade dos receptores ópticos disponíveis na 

época, isto é, o olho humano. A noite,  tochas de fogo substituíam o Sol. Conta-se, 

por exemplo, que os gregos no século VI AC, utilizaram sinais de fogo para 

transmitir as informações sobre a queda de Tróia. Esse sistema de comunicações 

ópticas era formado por estações repetidoras humanas (Giozza, 1991). 

A invenção do laser e sua demonstração prática em 1960 podem ser 

consideradas como o marco inicial das comunicações ópticas atuais. O laser era 

uma fonte luminosa com potência e capacidade de transmissão. Se por um lado, os 

avanços em termos de fontes e receptores luminosos no início da década de 60 

eram significativos, o desenvolvimento de sistemas de transmissão ópticos, por outro 

lado, esbarrava na falta de disponibilidade de um meio adequado para a transmissão 

da luz à distância (Giozza, 1991). A atmosfera, sujeita a interferências diversas 

(chuva, neblina, neve, poeira etc.), mostrava-se como um limitante, estimulando a 

busca de novas alternativas de meio de transmissão.  Por volta de 1966, especulou-

se que as fibras ópticas poderiam ser usadas como meio de guiamento da luz, 

embora as fibras disponíveis na época apresentassem atenuações da ordem de  

1000 dB/km, o que inviabilizava qualquer tentativa de elaboração de um sistema de 

comunicações ópticas de longas distâncias (Agrawal, 2002). 

Na década de 70, as perdas das fibras foram reduzidas para valores menores 

que 20 dB/km, através da diminuição das impurezas da fibra (Agrawal, 2002) 

(Giozza, 1991). Isso viabilizou o uso das fibras ópticas em sistemas de 

telecomunicações. Ao mesmo tempo, o laser semicondutor de GaAs operando 

continuamente e à temperatura ambiente foi demonstrado (Agrawal,2002). O 

desenvolvimento simultâneo de fontes ópticas compactas e fibras ópticas com 
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baixas perdas permitiram um grande crescimento dos sistemas de comunicações à 

fibra óptica (Agrawal, 2002). 

Devido à baixa atenuação da fibra em comparação aos cabos coaxiais, o 

espaçamento entre repetidores de um sistema a fibra pode ser muito maior que de 

um sistema usando cabo coaxial. Os sistemas ópticos de primeira geração usavam 

espaçamentos entre repetidores de, aproximadamente, 10 km, contra distâncias de 

1 km em sistemas usando cabos coaxiais (Agrawal, 2002). 

Não apenas o aprimoramento da tecnologia de fibra óptica, mas também o 

desenvolvimento de dispositivos semicondutores, como o laser semicondutor e 

receptores de alta sensibilidade, possibilitou constantes avanços nos sistemas de 

comunicações ópticas. O diodo laser empregado na transmissão do sinal é um 

dispositivo semicondutor que produz luz coerente quando alimentado por corrente 

elétrica. Esta luz é a portadora da informação e é modulada pelo sinal a ser 

transmitido (Giozza, 1991).  

Na recepção, a luz transmitida deve novamente ser convertida em sinal 

elétrico. Para isso, são utilizados receptores ópticos baseados em fotodiodos PIN ou 

APD (Avalanche PhotoDiode, fotodiodo de efeito avalanche). O fotodiodo PIN 

apresenta uma grande região de depleção por possuir uma camada de 

semicondutor intrínseco entre as camadas do tipo n e p. Já o APD apresenta ganho 

interno, que o torna mais sensível do que os demais fotodiodos (Agrawal, 2002). 

A chamada primeira geração de sistemas ópticos utilizando fibras multimodo, 

isto é, que transmitem vários modos de propagação (Agrawal,2002), iniciou suas 

operações comerciais em 1978, funcionando na primeira janela de transmissão, 

região de comprimento de onda em torno de 850 nm (Agrawal,2002). O tamanho 

reduzido e a ampla capacidade de transporte de informações tornaram as fibras 

ópticas atrativas como alternativa aos convencionais cabos de par trançado de cobre 

usados nos sistemas de telefonia (Giozza, 1991).  

A segunda geração de sistemas ópticos foi implementada no início dos anos 

80, operando na segunda janela de transmissão, em torno de 1300 nm, onde a fibra 

apresenta um mínimo de dispersão e perdas menores que 1dB/km (Agrawal,2002). 

Isso proporcionou espaçamento entre repetidores de até 20 km, embora a taxa de 

transmissão ainda estivesse limitada a 100 Mbps (Agrawal, 2002). Em 1987, os 

sistemas ópticos de segunda geração já operavam comercialmente com taxas de 
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1,7 Gbps, com espaçamento entre repetidores em torno de 50 km, utilizando fibras 

monomodo, que transmitem apenas um modo de propagação (Agrawal,2002).  

A terceira geração de sistemas ópticos utilizou a chamada terceira janela de 

transmissão, em torno de 1550 nm, onde as perdas na fibra são mínimas, 

aproximadamente 0,2 dB/km, o que possibilitou o aumento do espaçamento entre 

repetidores (Agrawal, 2002).  

A existência de janelas de transmissão pode ser observada com a curva de 

atenuação de uma fibra óptica monomodo padrão de telecomunicações como 

mostra a FIG. 1.1 (Agrawal, 2002). Observa-se a janela em torno de 1300 nm, onde 

a dispersão é mínima, e a janela em torno de 1550, onde as perdas são mínimas. 

 

FIG. 1.1 Curvas de atenuação e dispersão em uma fibra óptica monomodo 

padrão de telecomunicações. 

 

Apesar de todos os avanços nos transmissores, receptores e nas fibras 

ópticas, a regeneração do sinal ainda era feita de maneira opto-eletrônica, isto é, o 

sinal era detectado, convertido em sinal elétrico, regenerado e depois retransmitido. 

Isso limitava a taxa de transmissão. Com o desenvolvimento dos amplificadores 

ópticos, em especial os amplificadores a fibra dopada com Érbio (Erbium doped fiber 

amplifier - EDFA), passou-se a ter a amplificação totalmente óptica dos sinais na 

fibra. Isso foi outro grande marco nas comunicações ópticas (Agrawal, 2002). 
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 O próximo passo na evolução dos sistemas ópticos foi o desenvolvimento de 

uma técnica de multiplexação que permitisse a utilização eficaz da grande largura de 

banda das fibras ópticas. Esta técnica é a multiplexação por divisão de comprimento 

de onda (Wavelength division multiplexing – WDM), onde se inserem em uma única 

fibra óptica vários sinais em comprimentos de onda diferentes, simultaneamente, 

como observado na FIG. 1.2 (Agrawal, 2002). Isso só se tornou viável depois do 

desenvolvimento dos EDFA’s, já que amplificam todos os sinais ao mesmo tempo. 

Sem os EDFA’s seria preciso utilizar um regenerador para cada canal, o que tornaria 

esta técnica inviável economicamente. 

 

 

FIG. 1.2 Ilustração de um sistema WDM com N canais. 

 

Os sistemas WDM podem usar vários tipos de topologias de rede diferentes, 

como a ponto-a-ponto utilizadas em longas distâncias, ou a topologia em anel usada 

em áreas metropolitanas, entre outras. Entretanto, em uma rede WDM pode 

acontecer o bloqueio de um canal em um determinado comprimento de onda, isto é, 

em algum nó da rede o sinal ficará bloqueado porque seu comprimento de onda já 

está sendo usado. Com isso será necessário um conversor de comprimento de onda 

para converter o comprimento de onda deste sinal em outro que não está sendo 

utilizado e assim, a informação seguirá para seu destino (Yoo, 1996). Isto pode ser 

observado na FIG. 1.3. 
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FIG. 1.3 Bloqueio de um canal no comprimento de onda λ1 (a), e a mesma 

situação com conversão de comprimento de onda de λ1 para λ2 (b). 

 

Os conversores de comprimento de onda podem ter a função de 

simplesmente converter o comprimento de onda de um sinal de entrada em outro, no 

caso em que o comprimento de onda do sinal de entrada já esteja sendo usado na 

fibra na qual o sinal deve seguir, como mostram as FIG. 1.3 e FIG. 1.4. Os 

conversores de comprimento de onda também podem ser usados como roteadores 

ópticos, onde para cada comprimento de onda diferente o sinal terá um destino 

diferente (Yoo,1996).  

 

 

FIG. 1.4 Conversão de comprimento de onda entre redes diferentes.  
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A FIG 1.5 apresenta um roteador óptico com conversão de comprimento de 

onda. Onde pacotes de informação em λ1 são transmitidos pelo nó 1 para o nó 2, no 

nó 2, através da conversão de comprimento de onda, esses pacotes são roteados 

para diferentes nós. Um desses pacotes não é convertido e segue para o nó 3, e os 

outros pacotes são convertidos para λ2 e λ3, e seguem para os nós 4 e 5, 

respectivamente. 

 

 

FIG. 1.5 Roteamento no nó 2 utilizando conversão de comprimento de onda. 

 

Para sistemas de comunicações ópticas WDM é desejado que os conversores 

sejam de entrada variável e saída variável, para que qualquer comprimento de onda 

possa ser convertido para qualquer outro comprimento de onda. Tais conversores 

são denominados conversores de comprimento de onda sintonizáveis (Tuneable 

optical wavelength converters – TOWC)(Chow, 2002), (Kawaguchi, 1991) e 

(Tzanakaki, 2000). 

Os conversores de comprimento de onda podem ser feitos de muitas 

maneiras diferentes onde a mais simples e intuitiva é fazer a recepção do sinal 

óptico, transformá-lo em sinal elétrico, e depois retransmiti-lo em um comprimento de 

onda diferente. Esse método é chamado de conversão opto-eletrônica (Yoo, 1996). 

Mas, essa não é uma solução eficiente, pois é lenta. O processo de conversão de 

comprimento de onda deve ser transparente à taxa de transmissão e ao formato de 

modulação do sinal, por isso uma solução totalmente óptica é a mais adequada 

(Connelly, 2002). 
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Os conversores de comprimento de onda totalmente ópticos utilizam efeitos 

não lineares nos vários dispositivos ópticos, como a fibra óptica e os amplificadores 

ópticos semicondutores (Semiconductor optical amplifier – SOA), entre outros. Os 

conversores de comprimento de onda podem ser construídos através de um 

dispositivo que muda suas características dependendo da potência do sinal de 

entrada, e essa variação é transferida para um sinal cw chamado de bombeio (Yoo, 

1996). Ou então utilizando a técnica de mistura de ondas, que com a interação entre 

ondas geram novas componentes espectrais que contém a informação do sinal de 

entrada (Yoo, 1996). 

Os amplificadores ópticos semicondutores, pelo seu tamanho reduzido, por 

serem cascateáveis e operarem em baixa potência, são muito atrativos para serem 

utilizados como conversores de comprimentos de onda (Connelly, 2002). A 

conversão de comprimento de onda nestes dispositivos se baseia, principalmente, 

nas técnicas de modulação de ganho cruzado (Cross Gain Modulation – XGM), 

modulação de fase cruzada (Cross Phase Modulation – XPM), mistura de quatro 

ondas (Four Wave Mixing – FWM) e geração por diferença de freqüências 

(Difference Frequency Generation – DFG). Todas essas técnicas serão detalhadas 

no capitulo 2 desta dissertação. A técnica mais simples e mais utilizada é a 

modulação de ganho cruzado (XGM) (Yu, 1999), que será o enfoque principal deste 

trabalho. 

Os conversores de comprimento de onda são peças fundamentais para o 

futuro das comunicações ópticas WDM e podem ser utilizados em várias aplicações 

nestes sistemas (Yoo, 1996). Por esse motivo, se torna necessário o estudo das 

técnicas de conversão de comprimento de onda para cada aplicação. O objetivo 

deste trabalho é de se estudar maneiras simples de construção destes conversores 

de comprimento de onda, e avaliar o desempenho destes conversores, através de 

simulações computacionais. 

No capitulo 2 desta dissertação serão apresentados os conhecimentos 

teóricos necessários para o entendimento dos efeitos que tornam possível a 

conversão de comprimento de onda. No capitulo 3 serão apresentados os resultados 

das simulações computacionais e as interpretações desses resultados. E no capitulo 

4 as conclusão do trabalho e os trabalhos futuros neste tema serão apresentados. 
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2 TEORIA 

Neste capítulo será introduzida a teoria sobre os conversores de comprimento 

de onda baseados em amplificadores ópticos semicondutores, apresentando todas 

as técnicas utilizadas e dando uma ênfase maior na modulação de ganho cruzado. 

Para isso, uma apresentação teórica dos amplificadores ópticos semicondutores 

descrevendo suas características principais, e uma formulação matemática 

pertinente às técnicas de conversão de comprimento de onda serão analisadas.   

 

2.1 AMPLIFICADORES ÓPTICOS SEMICONDUTORES 

 

Um amplificador óptico semicondutor (Semiconductor optical amplifier – SOA) 

é um dispositivo opto-eletrônico que em condições de operação apropriadas pode 

amplificar um sinal óptico de entrada. A região ativa dentro do dispositivo dá o ganho 

para o sinal de entrada. A fonte de energia que torna possível esse ganho é uma 

corrente elétrica externa. Um guia de onda é usado para manter o sinal se 

propagando na região ativa, entretanto, o confinamento óptico é geralmente fraco 

então, parte do sinal passa para as regiões vizinhas. O sinal de saída é 

acompanhado por ruído, esse ruído é adicionado pelo próprio processo de 

amplificação e não pode ser retirado. Este ruído é chamado de emissão espontânea 

amplificada (Amplified spontaneous emission – ASE). 

SOA’s podem ser classificados em dois tipos: O SOA de Fabry-Perot (FP-

SOA) onde as reflexões das faces são significativas, isto é, o sinal passa várias 

vezes pelo amplificador, e os SOA’s de onda caminhante (TW-SOA) onde as 

reflexões são desprezíveis, isto é, o sinal passa uma única vez pelo amplificador, 

como é observado na FIG. 2.1 (Connelly, 2002). Os TW-SOA’s não são tão 

sensíveis quantos os FP-SOA’s a flutuações de corrente de polarização, 

temperatura e polarização do sinal (Connelly, 2002). 
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FIG 2.1 SOA’s de Fabry-Perot e de onda caminhante. 

 

 

2.1.1 PRINCÍPIO DE AMPLIFICAÇÃO ÓPTICA 

 

Em um SOA, portadores (os elétrons) são injetados na região ativa por uma 

fonte de corrente externa. Esses portadores energizados ocupam a banda de 

condução (BC) da região ativa, criando lacunas na banda de valência (BV). Três 

mecanismos radiativos são possíveis em um semicondutor.  Estes são mostrados na 

FIG. 2.2 para um material com uma estrutura de bandas de energia que consiste em 

dois níveis discretos de energia (Agrawal, 2002). 

 

 

FIG 2.2 Os três mecanismos que ocorrem entre dois níveis de energia, (a) 

absorção, (b) emissão espontânea, e (c) emissão estimulada. 

 

 Na absorção um fóton de luz incidente com suficiente energia (E ≥ E2 - E1) 

pode estimular um portador da BV para BC. No caso do amplificador isso é um 

processo de perda já que o fóton incidente é totalmente absorvido (Connelly, 2002). 
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Se um fóton de luz com energia apropriada (E ≥ E2 - E1) incide no 

semicondutor, isso pode causar uma recombinação de um portador na BC com uma 

lacuna na BV.  Na recombinação dos portadores um fóton de luz é gerado.  Esse 

novo fóton gerado será idêntico em todos os aspectos com o fóton indutor (fase, 

freqüência e direção idênticas, isto é, interação coerente). Ambos os fótons original e 

estimulado podem causar outras transições estimuladas. Se a corrente injetada for 

suficientemente alta para que se obtenha inversão de população, ou seja, a 

população de portadores na BC se torna maior que na BV, a probabilidade da 

emissão estimulada se torna maior que a absorção estimulada e o semicondutor 

exibirá ganho óptico (Connelly, 2002). 

No processo de emissão, existe uma probabilidade por unidade de tempo que 

portadores da BC se recombinem espontaneamente com as lacunas da BV e deste 

modo sejam emitidos fótons com fase e direção aleatórias. Os fótons emitidos 

espontaneamente têm uma larga faixa de freqüência.  Fótons de emissão 

espontânea são essencialmente ruído e também reduzem a população de 

portadores destinados para o ganho óptico. A emissão espontânea é uma 

conseqüência direta do processo de amplificação e não pode ser evitada. O 

processo estimulado é proporcional à intensidade do sinal, já o processo de emissão 

espontânea independe disto (Connolly, 2002). 

 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS 

 

2.1.2.1 GANHO DE PEQUENOS SINAIS E LARGURA DE BANDA 

 

 Em geral existem duas definições básicas de ganho para os SOA’s. A 

primeira é o ganho intrínseco G do SOA, que é simplesmente a razão da potência de 

sinal de entrada pela potência de saída. A segunda definição é o ganho fibra a fibra, 

que inclui as perdas de acoplamento de entrada e saída. O espectro de ganho de 

um SOA particular depende de sua estrutura, material e parâmetros de operação. O 

ganho interno para pequenos sinais (pequenos sinais significam que a influência 

destes sinais no coeficiente de ganho é desprezível. No caso de um dispositivo real, 

a potência de pequenos sinais é da ordem de -30 dBm). Para um SOA de  

Fabry-Perot operando na freqüência óptica ν é dado por (Connelly, 2002): 



26 

( )
( )( )

( ) ( )[ ]νννπ
ν

∆−+−

−−
=

/sin41

11

0

2

21

2

21

21

SS

S

GRRGRR

GRR
G    (2.1) 

 

Onde R1 e R2 são as refletividades das faces de entrada e saída, GS = egL é o ganho 

de passagem única, i.e. sem que ocorra a realimentação da cavidade. O coeficiente 

de ganho efetivo do SOA é dado por (Connelly, 2002): 

 

α−Γ= mgg       (2.2) 

 

onde Γ é o fator de confinamento óptico (fração do sinal propagante confinado na 

região ativa), α é o coeficiente de absorção, e gm é o ganho material (Connelly, 

2002).  ν∆  é o espaçamento  entre os modos longitudinais da cavidade dado por 

(Connelly, 2002): 

 

rLn

c

2
=∆ν       (2.3) 

 

onde c é a velocidade da luz no vácuo, nr é o índice de refração do material e L é o 

comprimento do dispositivo. 

O parâmetro ν0 é a ressonância mais próxima de ν. Freqüências de 

ressonância ocorrem em múltiplos inteiros de ∆ν. O fator sin² é igual a zero na 

ressonância e igual à unidade nas freqüências anti-ressonantes (localizadas entre as 

freqüências de ressonância adjacentes) (Connelly, 2002).  

 

2.1.2.2 SENSIBILIDADE À POLARIZAÇÃO 

Em geral, o ganho de um SOA depende do estado de polarização do sinal de 

entrada. Essa dependência é devido a um número de fatores como a estrutura do 

guia de onda, do revestimento anti-reflexivo e do ganho do material. Dispositivos em 

série acentuam sua dependência com a polarização. O guia de onda do amplificador 

é caracterizado por dois modos mutuamente ortogonais denominados modos 

transverso elétrico (TE) e transverso magnético (TM). A polarização do sinal de 

entrada geralmente está em algum lugar entres esses dois extremos. A sensibilidade 
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à polarização de um SOA é definida como a magnitude da diferença entre o ganho 

do modo TE e o ganho do modo TM (Connelly, 2002). 

 

2.1.2.3 SATURAÇÃO DO GANHO 

 

O ganho do SOA é influenciado por ambos a potência do sinal de entrada e o 

ruído interno gerado pelo processo de amplificação. Com o aumento da potência do 

sinal de entrada, há um aumento dos portadores na região ativa. Isso leva a uma 

diminuição do ganho, chamada de saturação do ganho. Essa saturação do ganho 

pode causar distorção significativa no sinal. Uma típica relação entre ganho do SOA 

e a potência de sinal de saída é mostrada na FIG. 2.3. Na figura está mostrado o 

parâmetro usado para quantificar a saturação do ganho que é a potência de 

saturação do SOA, Psat. Está potência é definida como a potência de sinal de saída 

quando a metade do ganho é obtida para pequenos sinais ou a partir do valor de 

ganho saturado. Valores na faixa de 5 a 20 dBm são típicos para dispositivos 

práticos (Connelly, 2002). 

 

 

FIG 2.3 Curva característica do Ganho do SOA em função da potência de 

saída.  
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2.1.2.4 FIGURA DE RUÍDO 

  

Um parâmetro usual para a quantificação do ruído de um amplificador óptico é 

a figura de ruído, F, que é definida, como a razão entre a relação sinal/ruído de 

entrada e a relação sinal/ruído de saída, isto é (Connelly, 2002): 

 

( )
( )

sN
S

eN
S

F =
     (2.4) 

 

As relações sinal/ruído na EQ. 2.4 são aquelas obtidas quando as potências 

da entrada e da saída do amplificador são detectadas por um fotodetector ideal 

(Connelly, 2002).  

 

2.1.2.5 EFEITOS DINÂMICOS 

 

Os SOA’s são normalmente usados para amplificar sinais modulados.  Se a 

potência de sinal de entrada é alta pode ocorrer a saturação do ganho.  Este não 

seria um problema sério se a dinâmica do ganho do amplificador fosse um processo 

lento.  Entretanto, nos SOA’s a dinâmica de ganho é determinada pelo tempo de 

vida de recombinação de portadores que é dado pelo tempo médio para que um 

portador se recombine com uma lacuna na banda de valência. Esse tempo de vida é 

tipicamente de algumas centenas de picosegundos. Isto significa que o ganho do 

amplificador reage relativamente rápido a mudanças na potência de entrada do 

sinal. Esse ganho dinâmico pode causar distorções no sinal, que se tornam mais 

severas quando a largura de banda de modulação do sinal aumenta (Connelly, 

2002). 

 

2.1.2.6 NÃO LINEARIDADES 

 

Os SOA’s podem apresentar comportamento não linear. Em geral, essas não 

linearidades podem causar problemas tais como desvio de freqüência (Chirping) e 

geração de intermodulações de segunda ou terceira ordem, ou seja, modulação de 
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fase, ganho e geração de novas componentes espectrais (Connelly, 2002).  

Entretanto, as não linearidades podem também ser usadas em outras funções no 

SOA, como a de conversão de comprimento de onda (Connelly, 2002). 

As não linearidades nos SOA’s são principalmente causadas pelas mudanças 

na densidade de portadores induzida pela potência de entrada no amplificador.  Os 

quatro tipos principais de não linearidades são: Modulação de ganho cruzado (Cross 

Gain Modulation – XGM), modulação de fase cruzada (Cross Phase Modulation – 

XPM), mistura de quatro ondas (Four-Wave Mixing – FWM) e geração por diferença 

de freqüência (Difference Frequency Generation – DFG). 

 

2.2 FORMULAÇÃO TEÓRICA DO SOA 

 

O modelo matemático para descrever o comportamento dos amplificadores 

ópticos semicondutores é útil para a simulação de suas características de operação. 

Vários desses modelos têm sido apresentados na literatura (Connelly, 2001).  

Entretanto, a maioria desses modelos faz suposições que restringem a largura de 

banda de operação em que o SOA pode ser modelado. Essas suposições são 

usadas tanto para obter soluções analíticas para as características do SOA, quanto 

para ajudar na computação numérica.  SOA’s podem ser usados para amplificar 

simultaneamente vários sinais em comprimentos de ondas diferentes. Para modelar 

essa aplicação, um modelo com uma grande largura de banda é necessário. Aqui é 

apresentado o modelo de um SOA de InP-InGaAsP (Connelly, 2001). Neste modelo, 

a relação entre as emissões espontâneas e estimuladas será estudada. A emissão 

espontânea em amplificadores é modelada pelas equações de potências de ondas 

propagantes, que desconsideram a fase do sinal espontâneo. O modelo é aplicado 

para determinar as propriedades de estado estacionário de um SOA em uma grande 

faixa de condições de operação (Connelly, 2001). 
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2.2.1 ESTRUTURA DO AMPLIFICADOR E MODELO DO MATERIAL 

SEMICONDUTOR 

 

O SOA modelado é um dispositivo de InP-In1-xGaxAsyP1-y homogêneo e 

operando em 1,55-µm com estrutura de seção transversal mostrada na FIG. 2.4.  Os 

índices y e x dão as frações molares do Arsênio e do Gálio, respectivamente, na 

região ativa. Assume-se a uniformidade da estrutura, para que x = 0,47y. A estrutura 

do dispositivo consiste em uma região ativa central de largura W, altura d e 

comprimento Lc. A largura da região ativa diminui linearmente com um afunilamento 

lateral desde W na região central à largura zero em cada extremidade. Cada 

afunilamento tem comprimento Lt. O afunilamento reduz o fator de confinamento 

óptico de seu valor máximo Γ em sua região ativa central para zero em cada 

extremidade do amplificador. Isso gera um modo lateral guiado que melhora a 

eficiência de acoplamento de entrada e de saída com uma fibra óptica monomodo. 

Como uma primeira aproximação, o SOA é modelado como um dispositivo de 

comprimento médio L, dado por (Connelly, 2002) e (Connelly, 2001): 

 

L = Lc + Lt ,     (2.4) 

 

 

FIG. 2.4 Seção transversal de um SOA de InP-InGaAsP. 
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onde, desconsidera-se o afunilamento, e a variação no fator de confinamento 

óptico. A aproximação do comprimento L, que sem aproximação seria L = Lc + 2.Lt, 

como ilustrado na FIG. 2.5, deve-se ao fato de se desconsiderar o afunilamento. 

 

 

FIG. 2.5 Vista superior do SOA de InP-InGaAsP. 

 

 A banda proibida (BP) da região ativa do InGaAsP tem um coeficiente de 

ganho material gm[m-1],  dado por (Connelly, 2002): 
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Onde: 

c  é a velocidade da luz no vácuo; 

v   é a freqüência óptica; 

n1  é o índice de refração da região ativa; 

τ   é o tempo de vida da recombinação radioativa; 

π2

h
h =   onde h é a constante de Planck; 

me  é  a massa efetiva de elétrons na banda de condução (BC); 

mhh   é  a massa efetiva de lacunas na banda de valência (BV); 

n  é a densidade de portadores na BC; 

T0  é o tempo de vida médio para interação coerente de elétrons com um 

campo monocromático e é da ordem de 1ps; 

Eg  é a energia da BP, e pode ser escrita como (Connelly, 2001): 
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( ) ( )nEEnE ggg ∆−= 0      (2.6) 

 

Onde, 

Eg0   é a energia de BP sem injeção de portadores, e é dada por uma 

aproximação quadrática (Connelly, 2002) e (Connelly, 2001): 

 

( )2

0 cybyaeEg ++=       (2.7) 

 

onde, 

a, b e c  são os coeficientes quadráticos; 

e  é a carga do elétron; 

∆Eg(n)  é a diminuição da energia da BP devido a densidade de portadores 

injetada, e é dada por (Connelly, 2001): 

 

( ) 3
1

neKnE gg =∆             (2.8) 

 

onde, 

Kg   é o coeficiente de diminuição da energia de BP.   

O valor de Kg usado no modelo é ligeiramente menor que o valor para o 

In0.15Ga0.85As. O efeito principal do ∆Eg é a mudança do pico de ganho do espectro 

de emissão espontânea para comprimentos de onda maiores (Connelly, 2002) e 

(Connelly, 2001). 

As distribuições de Fermi-Dirac são funções dos níveis de Efc e Efv que estão 

mostrados na FIG. 2.6. As distribuições de Fermi-Dirac nas bandas de condução e 

valência são dadas, respectivamente por (Connelly, 2002): 
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onde 
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T   é a temperatura absoluta; 

k   é a constante de Boltzmann; 

Efc   é o nível  de quasi-Fermi da banda de condução relativo ao fundo da 

banda; 

Efv   é o nível de quasi-Fermi da banda de valência relativo ao alto da 

banda.  

 Todos os níveis descritos, inclusive os níveis de Fermi, estão indicados na 

FIG 2.6. 

 

 

FIG. 2.6 Diagrama de bandas de energia de um semicondutor. 
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Estes podem ser estimados usando a aproximação de Nilsson (Connelly, 

2001). 
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onde 

 

vc n

p

n

n
== εδ        (2.13) 

 

 

p é a densidade de lacunas na banda de valência.  

Para níveis de densidade de portadores usualmente presentes nos SOA’s, p é 

igual a n. Os termos nc e nv são constantes dadas por (Connelly, 2001): 
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onde 
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mlh   é a massa efetiva de uma lacuna leve na banda de valência; 

 Na Banda de Valência há uma banda de lacunas pesadas, uma banda de 

lacunas leve e uma banda de Split-off. As lacunas leves têm uma banda menor que 

as lacunas pesadas, como observado na FIG. 2.6 (Connelly, 2002). 
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Na EQ. 2.5 pode-se fazer a substituição 
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Onde, ( )'vv −δ  é a função impulso, pois, essa função tem um espectro muito 

mais estreito que os outros termos na integral (Connelly, 2001). Então a EQ. 2.5 

torna-se: 
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gm é composto por duas componentes, o coeficiente de ganho g m’ (≥ 0) e o 

coeficiente de absorção g m’’ (≤  0). 
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Para permitir computações rápidas, o coeficiente do ganho líquido é 

freqüentemente aproximado por uma função polinomial que seja uma função do 

comprimento de onda do fóton e da densidade de portadores. Entretanto, tais 

aproximações são geralmente válidas somente para comprimentos de onda 



36 

próximos do pico do ganho. O coeficiente de perda material é modelado como uma 

função linear das densidades de portadores. 

 

( ) nKKn 10 Γ+=α      (2.21) 

 

onde, K0 e K1 são os coeficientes de absorção independente dos portadores e 

dependente dos portadores, respectivamente. K0 representa a perda intrínseca do 

material. K1 é principalmente devido a absorção dentro da BV. 

Parâmetros de geometria e do material necessários à simulação do 

dispositivo são dados na TAB. 2.1. 

 

TAB. 2.1 Parâmetros geométricos e materiais do SOA. 

Símbolo Parâmetro Valor 
y Fração molar de arsênio na região ativa 0,892 
Lc Comprimento da região ativa central 600 µm 
Lt Comprimento da região ativa afunilada 100 µm 
d Espessura da região ativa  0,4 µm 
W Largura da região ativa central 0,4 µm 
Γ  Fator de confinamento óptico 0,45 
n1 Índice de refração da região ativa de InGaAsP 3,22 
n2 Índice de refração da região de InP 3,167 
R1 Refletividade na face de entrada 5,0 x 10-5 
R2 Refletividade na face de saída 5,0 x 10-5 
K0 Coeficiente de perda de absorção independente dos 

portadores 
6200 m-1 

K1 Coeficiente de perda de absorção dependente dos 
portadores 

7500 m2 

a Coeficiente quadrático da energia de banda proibida 1,35 
b Coeficiente quadrático da energia de banda proibida -0,775 
c Coeficiente quadrático da energia de banda proibida 0,149 

me Massa efetiva do elétron na BC 4,10 x 10-32 kg 
mhh Massa efetiva de uma lacuna pesada na BV 4,19 x 10-31 kg 
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2.2.2 EQUAÇÕES DE ONDA PROPAGANTE 

 

2.2.2.1 PARA O SINAL 

 

Neste modelo, Ns sinais são injetados em um SOA com freqüências ópticas 

ν k (k=1 a Ns) e potências 
kinP depois das perda de acoplamento. Os sinais se 

propagam através do amplificador e saem pela face oposta. O modelo de SOA é 

baseado em uma série de equações diferenciais acopladas que descrevem as 

interações entre as variáveis internas do amplificador, isto é, densidade de 

portadores e taxa de fótons. A solução dessas equações resulta em parâmetros 

externos tais como ganho fibra a fibra do sinal, e o ruído médio de saída. Nesta 

análise, supõe-se que as variações transversais da taxa de fótons e da densidade 

de portadores são insignificantes. Esta suposição é válida para SOA’s com região 

ativa estreita. No modelo, as faces de entrada e saída têm refletividades de potência 

R1 e R2, respectivamente. Dentro do amplificador, as componentes de variação 

espacial do campo devido a cada sinal de entrada podem ser decompostas em duas 

ondas propagantes +

ksE e −

ksE , propagando-se nas direções positiva e negativa de z, 

respectivamente, onde z varia ao longo do eixo do amplificador com sua origem na 

face de entrada, como pode ser observado na FIG. 2.7. O módulo ao quadrado da 

amplitude da onda propagante é igual à taxa de fótons [s-1] da onda nesse sentido, 

assim (Connelly, 2002) e (Connelly, 2001): 
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+

ksE e −

ksE  obedecem as equações de onda propagante  (Connelly, 2002) e (Connelly, 

2001):  
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Essas equações de onda propagante se acoplam através equação de taxas 

de portadores. 

As EQ. 2.23 e EQ. 2.14 são sujeitas as condições de contorno: 
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onde o k-ésimo campo de sinal de entrada na face de entrada é (Connelly, 2002) e 

(Connelly, 2001): 

 

k

inin

in
hv

P
E k

k

η
=      (2.26) 

 

e o k-ésimo campo de sinal de saída na face de saída é (Connelly, 2002) e 

(Connelly, 2001): 

 

( ) ( )LErE
kk sout

+−= 21         (2.27) 

 

A k-ésima potência de saída depois das perdas de acoplamento é (Connelly, 2002) e 

(Connelly, 2001): 

 

2

kk outoutkout EhvP η=      (2.28) 

 

inη e outη  são as eficiências de acoplamento de entrada e saída, respectivamente. Os 

coeficientes de refletividade de amplitude são (Connelly, 2002) e (Connelly, 2001): 

 

2211 ; RrRr ==      (2.29) 

 

O k-ésimo coeficiente de propagação é (Connelly, 2002) e (Connelly, 2001): 
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c

vn Keq

k

π
β

2
=      (2.30) 

 

neq é o índice de refração equivalente do guia de onda amplificador dado por  

(Connelly, 2001): 
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n2 é o índice de refração do InP ao redor da região ativa, neq é modelado como uma 

função linear da densidade de portadores (Connelly, 2001): 

 

n
dn

dn
nn

eq

eqeq += 0        (2.32) 

 

neq0 é o índice de refração equivalente sem sinal. A diferencial da EQ. 2.32 é dada 

por (Connelly, 2001): 
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valores numéricos para neq0 e dneq/dn são apresentados na TAB. 2.2. 

 

TAB. 2.2 Parâmetros materiais do SOA. 

Símbolo Parâmetro Valor 
Kg Coeficiente de redução da banda proibida 0,9 x 10-10 eVm 

dn

dn1  
Derivada do índice de refração da região ativa em 
função da densidade de portadores 

-1,8 x 10-26  m-3 

neq0 Índice de refração equivalente para densidade de 
portadores nula 

3,22 

dn

dneq
 

Derivada do índice de refração equivalente em 
função da densidade de portadores 

-1,34 x 10-26  m-3 

inη  Perda de acoplamento na entrada 3,0 dB 

outη  Perda de acoplamento na saída 3,0 dB 

mhl Massa efetiva de uma lacuna leve no BV 5,06 x 10-32 kg 
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FIG. 2.7 A i- ésima seção do modelo do SOA. 

 

2.2.2.2 PARA A EMISSÃO ESPONTÂNEA 

 

A amplificação do sinal depende também da quantidade de ruído de emissão 

espontânea gerada pelo amplificador. Isto porque a potência de ruído drena a 

população disponível de portadores e ajuda na saturação do ganho. Entretanto, não 

é necessário tratar a emissão espontânea como um sinal coerente, desde que seja 

continuamente distribuído sobre uma faixa relativamente larga de comprimento de 

onda com fases aleatórias entre componentes adjacentes. Quando as refletividades 

das faces estão presentes, o ruído de emissão espontânea mostrará a presença de 

modos longitudinais na cavidade. Por esta razão, pode-se supor que os fótons do 

ruído existem somente nas freqüências discretas que correspondem aos múltiplos 

inteiros da freqüência de ressonância da cavidade. Estas freqüências são dadas por 

(Connelly, 2002) e (Connelly, 2001): 

 

10, −=∆+∆+= mmmccj NjvjKvvv L     (2.34) 

 

onde a freqüência de corte sem injeção de portadores é dada por (Connelly, 2002) e 

(Connelly, 2001): 
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cv∆ é um deslocamento de freqüência usado para casar ν 0 à ressonância.  Km e Nm 

são inteiros positivos. Os valores de Km e Nm dependem da largura de banda do 

ganho do SOA e da exatidão requerida na solução numérica das equações do 

modelo. O espaçamento em freqüência dos modos longitudinais é (Connelly, 2002) 

e (Connelly, 2001): 
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       (2.36) 

 

Esta técnica pode ser aplicada igualmente para SOA’s ressonantes (Fabry-

perot) e SOA’s de onda caminhante e reduz extremamente o tempo de computação. 

É suficiente descrever a emissão espontânea em termos de potência, enquanto os 

sinais devem ser tratados em termos das ondas com a amplitude e fase definidas.  
+

jN  e −

jN  são definidos como as taxas de fótons de emissão espontânea [s-1] para 

uma polarização particular (transversal elétrica(TE) ou transversal magnética(TM)) 

com um espaçamento em freqüência mm vK ∆  e freqüência central ν j, viajando nas 

direções positiva e negativa de z, respectivamente. +

jN  e −

jN  obedecem as 

equações de onda propagante (Connelly, 2002) e (Connelly, 2001): 
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−
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submetidas as condições de contorno: 

 

( ) ( ) ( ) ( ).,00 21 LNRLNNRN jjjj

+−−+ ==     (2.39) 

 

A função Rsp(vj,n) representa o ruído de emissão espontânea acoplado em 
+

jN  ou −

jN . Uma expressão para Rsp pode ser derivada por uma comparação entre o  
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ruído de saída de um amplificador ideal obtido usando a EQ. 2.37 com uma 

expressão vinda da mecânica quântica. Um amplificador ideal não tem saturação do 

ganho (que implica numa densidade constante de portadores ao longo de todo o 

amplificador), o coeficiente do ganho material gm = g’m (>0), e não existem perdas, 

refletividade das faces e perdas de acoplamento. Neste caso, +

jN  é obtido da 

solução de (Connelly, 2002) e (Connelly, 2001): 

 

( ) ( )nvRNnvg
dz

dN
jspjjm

j
,,' +Γ= +

+

     (2.40) 

 

A solução da EQ. 2.40, no caso ideal, resulta numa potência de ruído de 

saída para uma polarização única e uma banda de freqüência mm vK ∆  centrada em 

ν j (Connelly, 2002) e (Connelly, 2001).  
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onde G é o ganho do amplificador em ν j. A expressão equivalente na mecânica 

quântica é (Connelly, 2002) e (Connelly, 2001): 

 

( ) mmjout vKhvGN ∆−= 1           (2.42) 

 

equacionando EQ. 2.41 com EQ. 2.42: 

 

( ) ( )
mmjmjsp vKnvgnvR ∆Γ= ,',      (2.43) 

 

As equações de potência de onda propagante que descrevem +

jN  e −

jN  

assumem que todos os fótons espontâneos no espaço de mm vK ∆  estão nas 

freqüências de ressonância. Em um dispositivo real os fótons espontâneos injetados, 

originados de Rsp, são uniformemente espalhados em mm vK ∆ . O ruído é “filtrado” 

pela cavidade do amplificador. Para esclarecer isto, +

jN  e −

jN  são multiplicados por 
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um fator de normalização Kj que é obtido como se segue. Se o ganho de passagem 

única for Gs em ν j, então o ganho do sinal para freqüências dentro de 
mv∆  em torno 

de ν j é (Connelly, 2002) e (Connelly, 2001): 
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onde a mudança de fase na passagem única é (Connelly, 2002) e (Connelly, 2001): 
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na ressonância, o ganho do sinal é (Connelly, 2002) e (Connelly, 2001): 
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Tendo o amplificador uma densidade espectral de ruído de entrada inσ  

[fótons/s/Hz] distribuída uniformemente em mv∆ e centrada em ν j, o ruído total de 

saída [fótons/s] dentro de mv∆  é  então dado por (Connelly, 2002) e (Connelly, 

2001): 
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Se a potência de ruído de entrada estava concentrada em ν j (ressonância) 

então a taxa de fótons de ruído na saída pode ser (Connelly, 2002) e (Connelly, 

2001): 

 

( )
jjminres KvGvN
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∆= σ             (2.48) 
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o fator Kj é incluído na EQ. 2.48 para igualar outN  com 
outresN , então: 
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onde 
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Kj é igual à unidade quando as refletividades das faces são iguais a zero. 

 

2.2.3 EQUAÇÕES DE TAXA PARA A DENSIDADE DE PORTADORES 

 

A densidade de portadores na direção de propagação obedece à equação de 

taxa (Connelly, 2002) e (Connelly, 2001): 
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onde I é a corrente de polarização do amplificador. Na EQ. 2.51 assume-se que toda 

a corrente de polarização passa pela região ativa e não nas regiões circunvizinhas 

do InP. A corrente de polarização possui uma distribuição uniforme através da 

largura da região ativa, w. O primeiro termo no lado direito da EQ. 2.51 representa a 

adição dos portadores à região ativa pela corrente da polarização. Estes portadores 

injetados são esgotados então pelos vários mecanismos que ocorrem dentro do 

amplificador. O termo de taxa de recombinação R(n) é dado por  (Connelly, 2001): 

 

( ) ( ) ( )nRnRnR nradrad +=               (2.52) 
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onde, Rrad(n) e Rnrad(n) são as taxas de recombinação radiativas e não radiativas, 

respectivamente. Ambas podem ser expressas como funções polinomiais de n 

(Connelly, 2001): 

 

( ) 2
nBnAnR radradrad +=      (2.53) 

( ) 5.532
nDnCnBnAnR leakaugnradnradnrad +++=     (2.54) 

 

Na EQ. 2.53, Arad e Brad são os coeficientes de recombinação radiativos linear 

e bimolecular (Connelly, 2001), respectivamente. Na EQ. 2.54, Anrad é um coeficiente 

de recombinação não radiativo linear devido às armadilhas no material 

semicondutor. Bnrad representa recombinação não radioativa bimolecular (Connelly, 

2001).  Caug é o coeficiente de recombinação de Auger e Dleak representa a 

recombinação devido aos efeitos de fuga. Os efeitos de recombinação de Auger e 

de fuga podem ser significativos em SOA’s com densidades elevadas de portadores. 

Para o dispositivo considerado, supõe-se que a fuga de portadores da região ativa 

para regiões vizinhas ao InP é insignificante (Connelly, 2001).  

Os terceiros e quartos termos no lado direito da EQ. 2.51 representam a 

recombinação radiativa dos portadores devido ao sinal amplificado e a emissão 

espontânea amplificada (ASE). Γ é incluído somente nestas frações porque os fótons 

amplificados estão na região ativa. O fator dois na EQ. 2.51 aponta para o fato que 

os fótons de emissão espontânea podem existir em uma de duas polarizações 

mutuamente ortogonais (TE ou TM). No modelo, supõem-se que o SOA seja 

independente da polarização. A dependência da polarização pode ser incluída pelo 

uso de fatores de confinamento ótico diferentes para TE e TM. 

Os valores dos coeficientes Arad, Brad, Anrad, Bnrad, Caug e Dleak estão listados na 

TAB. 2.3. 
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TAB. 2.3 Parâmetros materiais do SOA. 

Símbolo Parâmetro Valor 
Arad Coeficiente de recombinação radioativa linear  1,0 x 107s-1 
Brad Coeficiente de recombinação radioativa bimolecular  5,6 x 10-16m3s-1 
Anrad Coeficiente de recombinação não radioativa linear 

devido a armadilhas 
3,5 x 108s-1 

Bnrad Coeficiente de recombinação não radioativa 
biomolecular  

0,0 x 10-16m3s-1 

Caug Coeficiente de recombinação Auger 3,0 x 10-41m6s-1 
Dleak Coeficiente de recombinação efeitos de fuga 0,0 x 1048m13.5s-1 

 

2.2.4 DENSIDADE ESPECTRAL DE POTÊNCIA DE EMISSÃO ESPONTÂNEA 

 

A densidade espectral da taxa média de fótons de ruído de saída [fótons/s/Hz] 

depois das perdas de acoplamento sobre ambas polarizações e largura de banda 

mm vK ∆  centrada em ν j é dada por (Connelly, 2002) e (Connelly, 2001): 

 

( ) ( ) ( ) ( ) 10,/12 2 −=∆−= +
mmmjjoutjN NjvKLNKRv Lησ   (2.55) 

 

A densidade espectral da taxa média de fótons de ruído de saída  ( )
jresN v ,σ  

centrada na freqüência de ressonância da cavidade ν res j é interpolada usando um 

ajuste cúbico para ajustar os pontos de ( )
jN vσ . As freqüências ressonantes do 

amplificador são dadas por (Connelly, 2002) e (Connelly, 2001): 

 

( )10,, −=∆+∆+= mmmccjres NKjvjvvv L    (2.56) 

 

As freqüências anti-ressonantes são dadas por (Connelly, 2002) e (Connelly, 2001): 

 

( )10,2/,, −=∆−= mmmjresjares NKjvvv L     (2.57) 

 

O ganho do SOA nas freqüências ressonantes e anti-ressonantes é, 

respectivamente dado por (Connelly, 2002) e (Connelly, 2001): 
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onde o ganho de passagem única na freqüência óptica ν  é dado por: 

 

( ) ( ) ( )[ ]
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,exp α     (2.60) 

 

O perfil do ganho de amplificador T(ν ) é obtido por uma aproximação cúbica 

dos pontos de ganho ressonante e anti-ressonante. A densidade espectral de 

potência de ruído de emissão espontânea de saída ( )vASEσ [Watts/Hz] é determinada 

multiplicando-se ( )
jresN v ,σ  pela  energia do fóton hν  e pela relação do ganho nessa 

freqüência T(ν ) e dividindo-se pelo ganho médio do modo longitudinal j mais 

próximo em ν  (Connelly, 2002) e (Connelly, 2001), isto é: 
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A integral no denominador da EQ. 2.61 é o ganho médio do j-ésimo modo 

longitudinal. Da EQ. 2.61, a potência de emissão espontânea de saída em uma 

largura de banda v∆  centrada na freqüência ν  é (Connelly, 2002) e (Connelly, 

2001): 
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2.3 TÉCNICAS DE CONVERSÃO DE COMPRIMENTO DE ONDA 

 

Nesta seção serão descritas as principais técnicas de conversão de 

comprimento de onda em SOA’s. Os conversores de comprimento de onda devem 

operar totalmente no domínio óptico, para eliminar a complexidade e custo dos 

circuitos eletrônicos dos conversores opto-eletrônicos. Além disso, é desejável que 

sejam cascateáveis, e transparentes à taxa de transmissão e ao formato de 

modulação do sinal a ser convertido. As não linearidades dos SOA’s, que foram 

desenvolvidos inicialmente para amplificação óptica, tornou-os muito atrativos para a 

conversão de comprimento de onda (Mecozzi,1995). 

 

2.3.1 TÉCNICAS DE CONVERSÃO DE COMPRIMENTO DE ONDA BASEADOS 

EM SOA’s 

 

Conversores de comprimento de onda baseados em amplificadores ópticos 

semicondutores são de construção simples e por isso são os mais utilizados. A 

conversão de comprimento de onda em SOA’s pode ser obtida através de duas 

técnicas ópticas: o chaveamento óptico e a mistura de ondas. 

No caso do chaveamento óptico, a conversão pode ser feita pelas técnicas de 

modulação de ganho cruzado (XGM) e modulação de fase cruzada (XPM). Nestes 

casos, os SOA’s, têm algumas de suas características físicas (o ganho do 

amplificador e o índice de refração da região ativa do amplificador) dependentes da 

potência do sinal de entrada, o que gera uma variação na amplitude ou na fase do 

sinal. Neste tipo de técnica um sinal de onda continua (cw) passa pelo SOA e é 

submetido à variação de ganho ou índice de refração imposta pelo sinal de entrada, 

o que gera no sinal cw uma variação correlacionada com o sinal de entrada (Yoo, 

1996). 

A conversão de comprimento de onda em SOA’s usando a técnica de 

conversão por mistura de ondas é realizada através dos efeitos não lineares de 

mistura de quatro ondas (FWM) e geração por diferença de freqüências (DGF).  A 

mistura de ondas se deve aos efeitos não lineares que ocorrem no material 

semicondutor quando mais de um sinal com comprimentos de ondas diferentes são 

introduzidos em um SOA. O resultado desta mistura é a geração de uma nova 
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componente espectral que tem a intensidade proporcional às ondas iniciais (Yoo, 

1996). 

No caso das técnicas de conversão XPM, FWM e DFG, este trabalho se 

limitou a uma descrição teórica resumida por não se tratarem do escopo da 

dissertação. Já a técnica de modulação de ganho cruzado (XGM), que é a técnica 

mais utilizada e o enfoque principal deste trabalho, teve um aprofundamento teórico 

maior e simulações computacionais de aplicações que utilizam diferentes 

configurações de XGM.  

 

2.3.1.1 MISTURA DE QUATRO ONDAS 

 

A mistura de quatro ondas (Four wave mixing – FWM), a mesma que gera 

“crosstalk” em um sistema WDM, em um amplificador óptico semicondutor pode ser 

usada para a construção de um conversor de comprimento de onda, que é 

transparente a taxa de transmissão e ao formato de modulação (Connelly, 2002). A 

FWM acontece quando se injetam sinais cw e um sinal modulado em um SOA e há 

um batimento entre essas freqüências gerando uma nova componente espectral 

(Connelly, 2002), como mostrado na FIG. 2.8. 

 

FIG. 2.8 Diagrama de mistura de quatro ondas mostrado no domínio da 

freqüência. 

 

A mistura de quatro ondas em um meio ativo permite uma conversão 

relativamente eficiente devido às grandes potências ópticas envolvidas e o 

conseqüente aumento das não linearidades ópticas (Yoo, 1996). O batimento entre 

duas ondas de entrada pode resultar na modulação da população de portadores na 

freqüência de batimento. A mistura de quatro ondas através de modulação da 
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população é caracterizada por uma alta eficiência de conversão, mas, sua largura de 

banda está limitada a alguns gigahertz, pelo tempo de vida dos portadores (Tamola, 

2003).  

Nos SOA’s ao menos três mecanismos físicos contribuem com o FWM. Eles 

são a modulação da densidade de portadores, aquecimento dinâmico de portadores 

(dynamic carrier heating) e “spectral hole burning”. Esses mecanismos têm 

diferentes tempos de vida e amplitudes de espalhamento e a conversão FWM inclui 

contribuições de todos esses efeitos (Yoo, 1996). 

Em muitas aplicações de mistura de quatro ondas (FWM), somente dois 

sinais de entrada são usados, um sinal de bombeio de potência elevada e um sinal 

de prova de baixa potência. Essa configuração é a mais utilizada em conversão de 

comprimento de onda usando FWM em SOAs (Connelly, 2002). O novo campo 

gerado é chamado de conjugado porque sua fase é oposta à fase do sinal de prova. 

Isto significa que o espectro do sinal conjugado é uma réplica deslocada e invertida 

do sinal de prova (Connelly, 2002). 

  

2.3.1.2 GERAÇÃO POR DIFERENÇA DE FREQÜÊNCIAS 

 

A geração por diferença de freqüências (Difference frequency generation – 

DFG) é, também, uma técnica de conversão de comprimento de onda, mas não tão 

usada e conhecida quanto as demais. A DFG provê uma conversão transparente à 

taxa de transmissão e ao formato de modulação e é capaz de converter vários 

comprimentos de onda, simultaneamente. Uma das grandes dificuldades 

enfrentadas por esse conversor está no casamento de fase das ondas envolvidas 

(Yoo, 1996). Uma eficiência máxima só poderá ser obtida se houver um casamento 

de fase perfeito entre as ondas. A eficiência de conversão da DFG está limitada a  

– 17 dB, bem abaixo do valor teórico de – 4 dB. Mas, em compensação, a DFG tem 

uma grande largura de banda, maior que 90 nm, permitindo a conversão de 

múltiplos comprimentos de onda de entrada, simultaneamente (YOO, 1996). Porém, 

devido aos problemas citados acima, não é tão difundida quanto as demais técnicas 

de conversão de comprimento de onda (Yoo, 1996). 

A FIG. 2.9 mostra um conversor de comprimento de onda que emprega a 

técnica de geração por diferença de freqüências. Onde ωp é a freqüência óptica do 
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sinal de entrada, ωb e a freqüência óptica do sinal de bombeio e ωg é a freqüência 

óptica do sinal gerado pela técnica de geração por diferença de freqüência. A 

componente espectral gerada é obtida pela subtração entre ωb e ωp. 

 

 

FIG. 2.9 Conversor de comprimento de onda utilizando a técnica de geração por 

diferença de freqüências. 

 

A grande largura de banda de conversão, a insensibilidade à polarização e a 

transparência total na conversão, são algumas das qualidades promissoras desta 

técnica de conversão (YOO, 1996).  

 

2.3.1.3 MODULAÇÃO DE FASE CRUZADA – XPM 

 

Conversores de comprimento de onda podem ser baseados no efeito de 

modulação de fase cruzada (Cross phase modalation – XPM) em um SOA. Um sinal 

óptico se propagando através de um SOA é submetido a uma forte modulação de 

fase comparada a modulação do ganho (Yoo,1996).  A técnica de modulação de 

fase cruzada se baseia na variação do índice de refração da região ativa do SOA, 

causada pelo sinal de entrada. Este sinal provoca uma variação na densidade de 

portadores, modulando assim o índice de refração do meio. Essa variação no índice 

de refração é sentida por um sinal cw introduzido no SOA como uma modulação de 

sua fase. Este sinal cw é chamado de sinal de bombeio e tem uma potência elevada 

para que experimente o ganho total do amplificador, devido a saturação do mesmo. 
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E o sinal de entrada é idealmente menor que o sinal de bombeio (em torno de 

 -10 dBm), para experimentar um pequeno ganho (Tamola, 2003).   

 Esta modulação de fase pode ser convertida em modulação de amplitude 

através de um interferômetro. Usa-se, geralmente um interferômetro de 

Mach-Zehnder (Connelly, 2002), (Yoo, 1996) e (Tamola, 2003), onde um SOA é 

colocado em cada braço do interferômetro conforme ilustrado na FIG 2.10. Através 

da diferença nas fases dos sinais em cada braço do interferômetro converte-se a 

variação de fase em variação de amplitude. Esse interferômetro pode ser construído 

de maneira síncrona, isto é, os dois SOA’s passam pela mesma variação, ou 

assíncrona. O interferômetro pode operar de duas maneiras diferentes: sem 

inversão, onde um aumento no sinal de entrada provoca um aumento no sinal de 

bombeio, e com inversão, onde um aumento no sinal de entrada causa uma 

diminuição do sinal de bombeio (Connelly, 2002). 

 

 

 

FIG. 2.10 Conversor de comprimento de onda usando a XPM em dois SOA’s em 

um interferômetro MZ. 

 

Comparado com o método de modulação de ganho cruzado, o método de 

modulação de fase cruzada utilizando um interferômetro melhora bastante a 

qualidade do sinal convertido em termos de desvio de freqüência e taxa de extinção. 

A relação sinal ruído é também afetada, já que uma alta potência de bombeio reduz 

a emissão espontânea (Connelly, 2002) e (Yoo, 1996).  

Por outro lado a baixa faixa dinâmica da potência de entrada insere uma 

dificuldade extra na construção deste dispositivo, que não é simples, uma vez que 
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usa, pelo menos, dois SOA’s e um interferômetro em sua montagem. Isto acabou 

fazendo com que esta técnica fosse menos usada do que a XGM (Yoo, 1996). 

 

2.3.1.4 MODULAÇÃO DE GANHO CRUZADO 

 

Conversores de comprimento de onda que utilizam o efeito de modulação de 

ganho cruzado (Cross gain modulation – XGM) em um amplificador óptico 

semicondutor são os que apresentam construção mais simples de ser implementada 

e também é a técnica mais utilizada. Existem dois esquemas básicos para 

construção de um conversor de comprimento de onda baseado em XGM: os 

esquemas  

co-propagante e contra-propagante como mostra a FIG. 2.11. Nesses modelos o 

sinal modulado e o sinal de bombeio podem passar no mesmo sentido ou em 

sentidos opostos pelo amplificador. A vantagem da construção contra-propagante é 

a não necessidade de um filtro óptico para separar o sinal de bombeio modulado do 

sinal de entrada. Entretanto, a construção co-propagante apresenta menor ruído. Em 

ambas configurações o sinal convertido é invertido quando comparado ao sinal de 

entrada (Connelly, 2002). 

 

FIG. 2.11 Configurações co-propagante e contra-propagante de um conversor de 

comprimento de onda usando XGM em um SOA. 
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Nestes conversores de comprimento de onda, o ganho do amplificador é 

modificado por um sinal modulado em intensidade no comprimento de onda λ1, que 

é injetado no SOA junto com um sinal cw de bombeio no comprimento de onda λ2. A 

potência do sinal cw deve ser alta o suficiente para provocar a compressão do 

ganho do SOA. Essa compressão do ganho resulta da depleção causada pela 

emissão estimulada na presença de uma fonte de potência elevada. A modulação do 

ganho causada pelo sinal de entrada modula o sinal de bombeio no comprimento de 

onda de saída (λ2) (Yoo, 1996), como pode ser observado na FIG. 2.12. 

 

FIG. 2.12 Princípio de conversão de comprimento de onda do XGM. 

 

Na técnica de conversão de comprimento de onda que usa a XGM, a 

velocidade do conversor e a máxima taxa de transmissão são ditadas pela dinâmica 

dos portadores. Com um tempo de vida dos portadores da ordem de picosegundo, é 

possível se obter uma taxa de transmissão em torno de 10 Gb/s (Yoo, 1996). Os 

fatores que limitam o desempenho do conversor que utiliza a XGM são: a 

sensibilidade à polarização (pode ser reduzida com um projeto cuidadoso do SOA); 

a degradação da relação sinal-ruído (SNR) devido à emissão espontânea 

amplificada (ASE), onde as figuras de ruído típicas são da ordem de 7 a 8 dB; a 

razão de extinção, cujo valor típico está abaixo de 8 dB, e que ocorre 

particularmente ao converter um dado comprimento de onda para um outro maior; a 

inversão da seqüência de bits; a distorção da amplitude e a modulação da fase do 

sinal de saída devido à variação da densidade de portadores e do índice de refração 

(Yoo, 1996). 
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O tempo finito de recuperação do ganho em um SOA, causado pelo tempo 

finito dos portadores, em altas taxas de transmissão causa distorções e dependência 

da forma do sinal de saída convertida, isto é, as amplitudes dos bits “1’s” e “0’s” 

varia de acordo com os bits precedentes. Este efeito pode ser reduzido por um filtro 

baseado em grade de Bragg (Yu, 1999), como será apresentado na seção 2.3.1.4.2. 

Uma outra maneira muito interessante de construir um conversor de 

comprimento de onda é o que usa o efeito XGM no espectro de emissão espontânea 

amplificada do SOA gerado por um sinal modulado de entrada. O comprimento de 

onda do sinal convertido de saída é obtido através da seleção de uma “fatia” do 

espectro de ASE de saída do SOA. Esta é uma técnica muito interessante, pois 

apresenta construção muito simples e não necessita de um sinal cw de bombeio 

como todas as outras técnicas analisadas nesta dissertação (Connelly, 2002) e 

(Deming, 2000).  

Considerando-se dois sinais ópticos, o sinal modulado e o de bombeio, 

identificados respectivamente por 1 e 2, a evolução da concentração de portadores 

N(z,t) no SOA ao longo do tempo pode ser obtida através do modelo do SOA 

apresentado na seção 2.2, EQ. 2.51. Neste caso, foram consideradas somente 

ondas co-propagando no SOA e a contribuição da emissão espontânea (quarto 

termo do lado direito da equação) foi desprezada. Foi considerado também, que o 

SOA tem camadas anti-refletoras perfeitas. Assim, a EQ. 2.51 se torna (Tamola, 

2003): 
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 Onde 1ν  e 2ν  são as freqüências ópticas do sinal e do bombeio, 

respectivamente. +

1SN  e +

2SN  são as taxas de fótons do sinal e do bombeio, 

respectivamente, que podem ser calculadas através da EQ. 2.22. 

 O sinal de entrada no sentido positivo de z é obtido através da EQ. 2.23, para 

a freqüência óptica 1ν , e é dado por (Connelly, 2002):  
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 Onde 1β  é a constante de propagação do sinal. 

Utilizando-se as EQ. 2.63 e EQ. 2.64 pode-se calcular n(z,t), em função da 

variação do sinal de entrada. Com isso a saída do sinal cw, que terá um ganho 

dependente de n(z,t), pode ser calculada (Tamola, 2003). 

 

 2.3.1.4.1 CONVERSOR DE COMPRIMENTO DE ONDA USANDO XGM EM UM 

SOA NA CONFIGURAÇÃO CONTRA-PROPAGANTE 

 

 A conversão de comprimento de onda usando a modulação de ganho cruzado 

em um SOA operando em modo contra-propagante entre os sinais de entrada e 

bombeio apresenta uma sintonia de comprimento de onda mais fácil e rápida que a 

co-propagante, já que não é necessário o uso de um filtro para separar o sinal de 

entrada do sinal convertido, como pode ser visto na FIG. 2.13. A velocidade de 

sintonia do conversor é determinada pela velocidade de sintonia do sinal cw, isso 

supera as limitações impostas pelos filtros sintonizáveis (Tzanakaki, 2000). 

 Neste tipo de projeto de conversor de comprimento de onda pode-se ter a 

conversão para o mesmo comprimento de onda, e a distribuição de múltiplos 

comprimentos de onda convertidos, caso existam várias fontes cw em comprimentos 

de onda diferentes conectadas a face 2 do SOA. Isto torna esta técnica apropriada 

para aplicações em roteamento de pacotes ópticos (Tzanakaki, 2000). 

 



57 

 

FIG. 2.13 Configuração de um conversor de comprimento de onda contra-

propagante em um SOA usando um circulador. 

 

 A desvantagem desta técnica, o crosstalk induzido pelo existência de uma 

refletividade residual nas faces do SOA,  faz com que uma fração residual do sinal 

seja refletida para a saída do conversor, gerando um crosstalk no sistema WDM. 

Uma conversão de comprimento de onda, usando esta técnica, operando em 

2,5 Gbit/s com um crosstalk menor que -30 dB foi demostrada por Tzanakaki at al 

em 1997 (Tzanakaki, 1997).  

 Outra limitação do projeto de conversão de comprimento de onda contra-

propagante em um SOA é a largura de banda de conversão. Devido ao fato que os 

sinais de entrada e bombeio propagam-se em sentidos opostos dentro do SOA, o 

tempo de propagação pode ser tão pequeno quanto o período do pulso do sinal, e 

insuficiente para que o sinal cw experimente a variação do ganho causada pelo sinal 

de entrada. O tempo de propagação em um dispositivo de 1 mm permite a 

conversão de taxas de bits na ordem de 10 Gbit/s, entretanto, o tempo de vida dos 

portadores também causa limitações na velocidade, diminuindo assim a taxa de 

transmissão (Tzanakaki, 2000). 

 O estudo da conversão de comprimento de onda no modo contra-propagante 

usa o modelo do SOA apresentado na seção 2.2, onde o SOA é dividido em seções 

longitudinais considerando a distribuição da densidade de portadores ao longo do 

amplificador. O modelo é usado para calcular a intensidade óptica dos sinais na 

saída do conversor, ou seja, o sinal convertido e o sinal de entrada refletido. Para se 
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calcular o sinal refletido é necessário que as refletividades das faces sejam 

consideradas. 

 A intensidade óptica é calculada através da solução numérica da equação de 

taxa para a densidade de portadores, EQ. 2.51. Neste caso, existem (terceiro termo 

do lado direito da equação) dois sinais (Ns=2, sinal e cw) nas duas direções de z. E, 

no quarto termo do lado direito da equação, a parcela referente à emissão 

espontânea que pode ser aproximada para facilitar os cálculos (Tazanakaki, 2000). 

 As EQ. 2.23 e EQ. 2.24, obedecem as seguintes condições de contorno 

(Tazanakaki, 2000): 
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 Onde r1 e r2 são os coeficientes de refletividade de amplitude, e t1 e t2 são os 

coeficientes de transmissão de amplitude das duas faces do SOA. 

 

2.3.1.4.2 MODULAÇÃO DE GANHO CRUZADO DO ESPECTRO DE ASE DO 

SOA 

 

Em um projeto normal de um conversor de comprimento de onda baseado no 

efeito de modulação de ganho cruzado (Cross gain modulation – XGM) em um 

amplificador óptico semicondutor, um sinal de bombeio é necessário para a 

conversão do comprimento de onda do sinal de entrada para o comprimento de 

onda do sinal de bombeio. Entretanto, existe uma nova técnica de conversão de 

comprimento de onda que se baseia no efeito de modulação de ganho cruzado da 

emissão espontânea amplificada (Amplified spontaneous emission – ASE) de um 

SOA. Está técnica é conhecida como ASE-XGM (Deming, 2000). 

Nesta técnica de conversão de comprimento de onda um método chamado de 

espectro fatiado é usado para a obtenção do sinal com comprimento de onda 

convertido, gerado pelo efeito de ASE-XGM, quando um sinal de entrada de alta 

potência é inserido em um SOA (Deming, 2000). Esta técnica permite que um sinal 

de entrada com um determinado comprimento de onda seja convertido para 
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qualquer outro comprimento de onda do espectro de ASE de um SOA sem a 

necessidade de nenhum comprimento de onda de bombeio (Deming, 2000). 

Outra vantagem desta tecnologia é a compatibilidade com redes ópticas WDM 

que usam com fontes de luz incoerente de espectro fatiado. O espectro fatiado é 

uma alternativa interessante para ser usado como fonte, desde que ela tenha uma 

alta seletividade em comprimento de onda e estabilidade em temperatura (Deming, 

2000). Uma transmissão de luz incoerente de espectro fatiado em 4 canais de 2,5 

Gb/s em 240 km de fibra com dispersão deslocada (Dispersion shifted fiber – DSF) 

foi demonstrada por Han et al em 1999(Han, 1999).  

Se um sinal modulado de entrada com potência suficientemente alta é 

acoplado em um SOA, todo o espectro de ASE de saída é modulado pelo efeito de 

XGM. Isto é, se o sinal de entrada é de nível alto, bit ‘1’, o nível do espectro de ASE 

será baixo, e se o sinal de entrada for de nível baixo, bit ‘0’, o nível do espectro de 

ASE será alto, isto pode ser observado na FIG. 2.14. 

 

FIG. 2.14 O espectro de ASE para: (a) nenhum sinal de entrada, (b) um sinal de 

entrada de baixa potência (Pin = -12,3 dBm), (c) um sinal de entrada de alta potência 

(Pin = -1,9 dBm), (Ribeiro, 2005).  
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Assim este espectro modulado pode ser fatiado em diferentes comprimentos 

de onda usando um filtro com uma largura de banda relativamente pequena, 

obtendo-se um sinal invertido em comparação ao sinal de entrada. Logo, com esta 

técnica podemos obter sinais convertidos em qualquer comprimento de onda do 

espectro de ASE do SOA com um sinal de entrada em qualquer comprimento de 

onda do espectro de ganho do SOA, e sem a necessidade de um sinal de bombeio 

(Deming, 2000). 

 

Para conversão de comprimento de onda usando a técnica de ASE-XGM, a 

taxa de extinção (Extinction ratio – ER) depende da diferença entre os níveis alto e 

baixo do espectro de ASE modulado. A ER do sinal convertido tende a ficar menor 

quanto maior for o comprimento de onda, porém se mantêm em um nível bastante 

alto em uma faixa de aproximadamente 60 nm. Para um sinal de entrada de -1,27 

dBm a ER não é pior que 15 dB (Deming, 2000).    

   

2.3.1.4.3 CONVERSOR DE COMPRIMENTO DE ONDA USANDO UM SOA E 

UMA GRADE DE BRAGG EM FIBRA ÓPTICA 

 

A técnica de modulação de ganho cruzado em um SOA é a mais simples para 

a conversão de comprimento de onda. Entretanto, para altas taxas de transmissão, 

os efeitos dinâmicos no amplificador, isto é, o tempo finito de recuperação de ganho, 

causa distorções e dependência da forma no sinal convertido de saída (Yu, 1999). 

Isto é, a amplitude dos bits “1” e “0” variam de acordo com o bit precedente.  Esta 

dependência da forma limita a taxa de erro de bit (bit error rate – BER) em taxas de 

transmissão elevadas (Yu, 1999). 

Filtrando o sinal convertido de saída do SOA pela borda transmissora de uma 

grade de Bragg em fibra óptica (Fiber Bragg grating – FBG) pode-se diminuir e até 

mesmo eliminar a dependência da forma de um sinal NRZ (Yu, 1999). A grade de 

Bragg converte a modulação em freqüência do sinal convertido de saída em 

modulação em amplitude que é apropriada para a correção dessas distorções, 

melhorando a forma do pulso, e recuperando a aparente resposta a freqüência de 

modulação do conversor, aumentando a taxa de transmissão sem erros desta 

conversão de comprimento de onda (Yu, 1999). 
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FIG. 2.15 Configuração do conversor de comprimento de onda SOA-Grade de 

Bragg. 

 

O conversor de comprimento de onda baseado em XGM em um SOA, é 

obtido quando se insere um sinal modulado  em λ1 e um sinal cw em λ2 no 

amplificador, como ilustrado na FIG 2.15. O sinal modulado de entrada modula o 

ganho do amplificador, isso, conseqüentemente, modula o sinal cw através da 

modulação de ganho cruzado, produzindo uma cópia invertida do sinal de λ1 em λ2. 

Entretanto, para uma taxa de transmissão alta o sinal convertido é fortemente 

distorcido pelo amplificador, já que o tempo de vida dos portadores do SOA gera no 

dispositivo uma função de transferência integradora que distorce o sinal. 

 

FIG. 2.16 Aproximação linear da borda transmissora de uma grade de Bragg. 

 

Como o conversor tem uma função de transferência integradora, é intuitivo 

dizer que um filtro com uma característica derivativa pode ser usado para corrigir o 
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sinal distorcido. A borda transmissora de uma grade de Bragg em fibra pode ser 

usada como um filtro derivador para sinais com espectro menor que a faixa dinâmica 

( ω∆ ) da grade de Bragg. Uma aproximação linear da função de transferência da 

borda transmissora de uma grade de Bragg é mostrada na FIG. 2.16. Através da 

multiplicação do sinal convertido de saída pela função de transferência da grade de 

Bragg no domínio da freqüência, e em seguida usando-se a transformada inversa de 

Fourier, obtém-se o sinal no domínio do tempo, que teoricamente recupera a forma 

ideal do sinal (Yu, 1999). 

O efeito não linear de modulação de fase cruzada em um SOA gera uma 

inevitável variação no índice de refração da região ativa que gera uma variação na 

freqüência do sinal. O filtro com a borda transmissora de uma grade de Bragg em 

fibra óptica transforma essa modulação de freqüência em uma modulação de 

amplitude apropriada para a correção das distorções do sinal (Yu, 1999). 

 

 

FIG. 2.17  Distorção do pulso em um conversor de comprimento de onda em 

SOA. Linha inteira é o sinal convertido ideal e a linha tracejada é o sinal convertido 

distorcido. 

 

Pode-se entender como a grade de Bragg em fibra óptica remove a 

dependência do formato do bit usando-se um modelo simplificado em que a 

recuperação do ganho do amplificador é descrito como uma constante de tempo cτ , 

onde o sinal de saída convertido E(t) do SOA no comprimento de onda λ2 é (Yu, 

1999): 
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tgjtg HeEtE

α+=      (2.66) 

 

Onde g(t) é o ganho de sinal de saída distorcido do SOA e Hα  é o fator de 

alargamento de linha do SOA. O SOA age como um integrador com uma constante 

de tempo igual ao tempo de vida dos portadores. A equação diferencial para a 

recuperação de ganho é então (Yu, 1999): 
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=+      (2.67) 

 

Onde f(t) é a saída ideal. O ganho de sinal distorcido g(t) e a saída ideal f(t) 

são ilustradas na FIG. 2.17. A borda transmissora da grade de Bragg, usada como 

filtro diferenciador, tem uma função de transferência que é dada por (Yu, 1999): 

 

ωω KT +≈ 1)(           (2.68) 

 

Onde K é a inclinação do filtro e ω  é a freqüência angular óptica. 

Multiplicando a EQ. 2.68 pela EQ. 2.66 no domínio da freqüência e usando a 

transformada inversa de Fourier, o sinal de saída da grade é (Yu, 1999): 
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tdE
jKtEEout
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)( −≈     (2.69) 

 

Assumindo pequenas modulações o sinal de saída do SOA antes da grade de 

Bragg pode ser aproximado por (Yu, 1999): 
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Que depois da grade de Bragg transforma-se em (Yu, 1999): 
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Substituindo 
H

cK α
τ

= , tem-se: 
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Onde se recupera a amplitude ideal, f(t). O termo ( )tΦ  é a variação de fase 

que não afeta a amplitude modulada (Yu, 1999). 

É demonstrado que um diferenciador ideal pode corrigir completamente as 

distorções de amplitude geradas pelo SOA. Entretanto, a faixa dinâmica de um filtro 

ideal é finito limitando a resolução no tempo do diferenciador (Yu, 1999). 
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3 SIMULAÇÃO DE CONVERSORES DE COMPRIMENTO DE ONDA USANDO 

A TÉCNICA DE XGM EM SOAs 

 

Neste trabalho, alguns conversores de comprimento de onda foram simulados 

através de programas de simulação de dispositivos e redes ópticas: o Optisystem 

3.0 da empresa Optiwave Corporation e o VPI Transmission and Component Maker 

6.0 da empresa VPI Systems. Foram simuladas as técnicas de conversão de 

comprimento de onda baseadas no efeito de modulação de ganho cruzado em um 

amplificador óptico semicondutor de onda caminhante apresentados na seção 

2.3.1.4, ou seja, o conversor que usa o modo contra-propagante, o que utiliza a 

técnica de XGM do espectro de ASE do SOA, e o que emprega uma grade de Bragg 

em fibra óptica para diminuir as distorções do sinal convertido. 

Todos esses conversores foram comparados com a conversão de 

comprimento de onda convencional baseada em XGM em SOA, isto é, com sinal de 

entrada e sinal de bombeio. Essas comparações foram feitas principalmente 

observando-se o sinal convertido no domínio do tempo. Além disto, quando possível 

a comparação é feita através do diagrama de olho e da BER do sinal convertido. 

Neste capitulo, será feita uma pequena introdução sobre os programas de 

simulação utilizados, na seção 3.1. Nas seções 3.2, 3.3 e 3.4 serão apresentados os 

resultados das simulações. 

 

3.1 SIMULADORES DE DISPOSITIVOS E REDES ÓPTICAS 

 

Nesta seção será apresentado um resumo do programas de simulação 

comerciais utilizados bem como a caracterização dos transmissores e receptores 

usados nas simulações. 

 

3.1.1 PROGRAMA OPTISYSTEM 3.0 

 

O simulador Optisystem 3.0 da empresa Optiwave, é uma ferramenta 

computacional apropriada para a simulação de dispositivos e redes ópticas. Este 

programa tem uma interface muito simples de se trabalhar e a parte gráfica é 

bastante completa. Entretanto, este simulador tem um número relativamente 
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pequeno de módulos, quando comparado ao VPI Transmission and Component 

Maker. Isto fez com que não se pudesse usar este simulador em todas as 

simulações apresentadas nesta dissertação. 

Na FIG. 3.1 é apresentada a tela do Optisystem 3.0, onde pode-se observar a 

janela “layout” onde é montado o projeto a ser simulado. Na janela “component 

library” seleciona-se os componentes para a montagem do projeto, e na janela 

“project browser” pode-se observar os dispositivos usados no projeto. 

 

 

FIG. 3.1 Ambiente de simulação do Optisystem 3.0. 

 

3.1.1.1 CARACTERIZAÇÃO DOS TRANSMISSORES E RECEPTORES 

  

Para a construção do transmissor óptico foi usada a configuração da FIG. 3.2, 

onde um laser cw (onda contínua), com uma largura de linha de 10 MHz, é 

modulado externamente por um modulador Mach-Zehnder, com uma razão de 

extinção de 30 dB. O sinal modulante é um sinal elétrico NRZ modulado através de 

uma seqüência de bits pseudo aleatória. Na saída do modulador Mach-Zehnder 

foram conectados um analisador de espectro óptico (Optical spectrum analyzer – 

OSA) e um visualizador óptico no domínio do tempo, para observar o sinal de saída 

do transmissor no domínio da freqüência e do tempo, respectivamente. Vale 
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mencionar que apesar de não existir comercialmente um visualizador óptico no 

domínio do tempo, esta ferramenta de simulação é bastante útil para a 

caracterização de dispositivos ópticos. Os módulos usados na FIG. 3.2 estão 

listados na TAB. 3.1. 

 

 

FIG. 3.2 Montagem para caracterização do transmissor. 

 

 As saídas dos visualizadores estão mostradas na FIG. 3.3 para uma taxa de 

bit de 2,5 Gbit/s, e na FIG. 3.4 para taxa de bit de 10 Gbit/s, ambos com uma 

potência óptica de -10 dBm. 

 

FIG. 3.3 Sinal de 2,5 Gbit/s no domínio da freqüência e do tempo. 
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FIG. 3.4 Sinal de 10 Gbit/s no domínio da freqüência e no tempo. 

 Para caracterizar-se o receptor óptico, foi usada a configuração da FIG. 3.5. O 

sinal do transmissor com potência óptica de -21 dBm é detectado por um PIN, e o 

sinal detectado é introduzido em um regenerador 3R, onde são gerados três sinais, 

uma seqüência de bit’s, um sinal elétrico de referência, e o sinal elétrico de saída do 

PIN. Esses três sinais são introduzidos em um analisador de BER, obtendo-se assim 

a BER do sinal. Os módulos utilizados na montagem da FIG. 3.5 também estão 

listados na TAB. 3.1. 

 

FIG. 3.5 Montagem para caracterização do PIN. 

 

 O fotodiodo PIN padrão do programa Optiwave 3.0 tem o ruído térmico igual a 

zero, assim este dispositivo consegue detectar sinais com níveis de potência muito 

baixos, e mesmo assim obter uma ótima BER. Para tornar as simulações realizadas 
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mais reais ajustou-se o ruído térmico que gerava uma BER de 10-9 para uma 

potência de entrada no PIN de -21 dBm, que é a sensibilidade deste componente. 

 Nas FIG. 3.6 e FIG. 3.7 são mostradas as curvas de BER em função do ruído 

térmico do PIN, com uma responsividade de 0.7 A/W, e uma corrente de escuro de 

10 nA. Estas simulações foram realizadas com sinais com taxas de transmissão de 

2,5 Gbit/s e 10 Gbit/s, respectivamente.   

 

FIG. 3.6 Curva de BER em função do ruído térmico do PIN para sinal de 

 2,5 Gbit/s. 

 

FIG. 3.7 Curva de BER em função do ruído térmico do PIN para sinal de  

10 Gbit/s. 
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 O valor do ruído térmico é obtido na curva de BER em função do ruído 

térmico. Esse valor é escolhido para se obter uma BER de 10-9. Dos gráficos da 

FIG. 3.6 e da FIG. 3.7 têm-se os valores de ruído térmico de aproximadamente 

1,54 x 10-24 W/Hz e 1,1 x 10-24 W/Hz para taxas de bit de 2,5 Gbti/s e 10 Gbit/s, 

respectivamente. Quanto maior a taxa de transmissão menor tem que ser o ruído 

térmico do receptor para se obter uma BER de 10-9. Então, conclui-se que o ruído 

térmico é um parâmetro crítico nos sistemas de comunicação óptica. 

 

TAB. 3.1 Descrição dos módulos usados na caracterização do transmissor e do 

receptor. 

Módulo Descrição 

 
Gerador de seqüência de bits pseudo aleatória (PRBS) 

 
Gerador de pulso elétrico NRZ 

 
Laser CW 

 
Modulador externo Mach-Zehnder 

 
Analisador de espectro óptico (OSA) 

 
Visualizador óptico no domínio do tempo 

 
Fotodetector PIN 

 
Regenerador 3R – gera os três sinais para o analisador de BER 

 
Analisador de BER 
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3.1.2 PROGRAMA VPI TRANSMISSION AND COMPONENT MAKER 6.0. 

 

O simulador VPI Transmission and Component Maker 6.0 é uma ferramenta 

computacional importante na simulação de uma situação real em sistemas de 

comunicação WDM. Possui vários módulos, entre eles, o VPITransmissionMakerTM e 

o VPIComponentMakerTM. O VPITransmissionMakerTM é um ambiente gráfico que 

simula numericamente os efeitos observados na camada física dos sistemas de 

transmissão WDM. É para esse ambiente que os componentes do 

VPIComponentMakerTM são transferidos para serem interligados. Isto pode ser 

observado na FIG. 3.8. 

 

 

FIG. 3.8      Ambiente de simulação do VPI Transmission and Component Maker 6.0. 

 

Os componentes do VPI Transmission and Component Maker 6.0 são 

divididos em dois grupos. O primeiro possui os dispositivos principais de uma rede 

óptica WDM, e funciona no modo de simulação “Block”. O outro grupo de 

componentes fotônicos é direcionado para a simulação de dispositivos. Este grupo 

funciona no modo de simulação “samples” (VPI PHOTONICS, 2003). Dependendo 
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da configuração a ser simulada existem conversores Block/Samples e 

Samples/Block para que os dois modos de simulação possam se conectar. O modo 

“Block” trabalha com sinal parametrizado, e o modo “samples” amostrando o sinal 

(VPI PHOTONICS, 2003). 

O SOA utilizado nas simulações pertence ao grupo de componentes 

fotônicos, e está localizado na pasta de seções laser. Este SOA é o que utiliza o 

modelo mais completo, mostrado na seção 2.2 deste trabalho.  

 

3.1.2.1 CARACTERIZAÇÃO DOS TRANSMISSORES 

  

Para a construção do transmissor óptico foi usada uma configuração 

equivalente à da FIG. 3.2, onde um laser cw, com uma largura de linha de 10 MHz, é 

modulado externamente por um modulador Mach-Zehnder. Este modulador possui 

razão de extinção de 30 dB. O sinal modulante é um sinal elétrico NRZ modulado 

através de uma seqüência de bits pseudo aleatória. Os módulos usados estão 

listados na 

TAB. 3.2. 

Na saída do modulador Mach-Zehnder foram conectados um analisador de 

espectro óptico e um osciloscópio no domínio óptico, para observar o sinal de saída 

do transmissor no domínio da freqüência e do tempo, respectivamente. Como no 

caso do Optisystem 3.0, o programa VPI Transmission and Component Maker 6.0 

também possui um visualizador óptico no domínio do tempo, o osciloscópio óptico. 

Apesar deste equipamento não existir comercialmente, esta ferramenta é bastante 

útil em simulação para caracterização de componentes ópticos. As saídas dos 

visualizadores estão mostradas na FIG. 3.9 para uma taxa de bit de 2,5 Gbit/s, com 

uma potência óptica total de 0 dBm. 
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FIG. 3.9 Sinal de 2,5 Gbit/s no domínio da freqüência e do tempo. 

 

TAB. 3.2 Descrição dos módulos usados na caracterização do transmissor. 

Módulo Descrição 

 
Gerador de seqüência de bits pseudo aleatória (PRBS) 

 
Gerador de pulso elétrico NRZ 

 
Laser CW 

 
Modulador externo Mach-Zehnder 

 
Analisador de espectro óptico (OSA) 

 
Osciloscópio no domínio óptico 

 

3.2 CONVERSORES DE COMPRIMENTO DE ONDA USANDO O MODO 

CONTRA-PROPAGANTE 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados da simulação computacional, 

que usou o software VPI Transmission and Component Maker 6.0, de um conversor 

de comprimento de onda que tem uma configuração em que o sinal com a 

informação e o sinal de bombeio propagam-se em sentidos opostos dentro do SOA.       
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Para as simulações de conversores de comprimento de onda no modo contra-

propagante é necessário um modelo que permita propagação nos dois sentidos 

dentro do SOA. O modelo de SOA do programa Optisystem 3.0 não tem essa 

possibilidade, apenas permitindo propagação em um sentido. 

Uma configuração de conversor de comprimento de onda baseado no efeito 

de modulação de ganho cruzado em SOA, com os sinais de entrada e bombeio 

propagando-se no mesmo sentido no SOA, modo co-propagante, foi simulada para 

servir como parâmetro de comparação com as simulações do modo em que os 

sinais de entrada e bombeio propagam-se em sentidos opostos. Esta configuração é 

mostrada na FIG. 3.10. 

 

 

FIG. 3.10 Configuração de um conversor de comprimento de onda baseado em 

XGM em SOA em modo co-propagante. 

 

O transmissor, como o mostrado na seção 3.1.2.1, opera em uma taxa de 

transmissão de 2,5 Gbit/s, no comprimento de onda de 1552,5 nm e com uma 

potência de -10 dBm. Este sinal é introduzido em um SOA junto com um sinal cw no 

comprimento de onda de 1551 nm, com uma potência de -10 dBm. Os dois sinais 

são introduzidos no SOA através de um combinador de potência. Após a passagem 

pelo SOA o sinal de entrada, no comprimento de onda de 1552,5 nm, e o sinal 

convertido, no comprimento de onda de 1551 nm, são separados por um filtro óptico. 

O sinal convertido é detectado pelo analisador de espectro óptico e pelo osciloscópio 

óptico. Esta configuração é mostrada na FIG. 3.10. 

A configuração contra-propagante é mostrada na FIG. 3.11, onde o sinal de 

bombeio é introduzido no SOA de onda caminhante na extremidade oposta em 

relação a do sinal de entrada. E o sinal convertido é detectado na extremidade onde 
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o sinal de entrada é introduzido, sem a necessidade de um filtro, pois este SOA 

possui duas portas de entrada e duas de saída totalmente simétricas. 

 

 

FIG. 3.11 Configuração de um conversor de comprimento de onda baseado em 

XGM em SOA em modo contra-propagante. 

 

 Os módulos utilizados nas FIG. 3.10 e FIG. 3.11, estão listados nas tabelas 

TAB. 3.2 e TAB. 3.3. 

 

TAB. 3.3. Descrição dos módulos usados nas simulações do conversor de 

comprimento de onda no modo contra-propagante. 

Módulo Descrição 

 
Laser CW 

 
Converte sinais do modo “Block” para o modo “Sample” 

 
Converte sinais do modo“Sample” para o modo“Block”   

 
Amplificador óptico semicondutor (SOA), de cavidade laser 

 
Gera uma corrente DC, para polarização do SOA 
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Combinador de potência N x 1 

 
Filtro óptico passa banda 

 Terra 

 Fonte óptica nula 

 
Analisador de espectro óptico 

 
Osciloscópio no domínio óptico 

 

 O SOA usado foi o dispositivo padrão do software VPI Transmission and 

Component Maker 6.0, em que as refletividades das faces foram alteradas para 

valores pequenos o suficiente para que o SOA seja considerado de onda 

caminhante, mas não tão pequenas para serem desconsideradas.  Foram usados 

valores de refletividade para as duas faces de 10-5, esses e outros valores 

característicos e típicos do SOA utilizados nesta simulação estão apresentados na 

TAB. 3.4. 

 

TAB. 3.4. Valores dos parâmetros do SOA utilizados na simulação. 

Parâmetro Valor 
Corrente de injeção 150 mA 
Comprimento da região ativa central 350 µm 
Espessura da região ativa 0,2 µm 
Largura da região ativa central 2,5 µm 
Fator de confinamento óptico 0,3 
Refletividade das faces 10-5 
Coeficiente de perda 3000 m-1 
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FIG 3.12 Sinal de entrada no comprimento de onda 1552,5 nm, operando em 

uma taxa de transmissão de 2,5 Gbit/s. 

 

Primeiramente, o sinal de entrada contendo a informação, como mostrado na 

FIG. 3.12, é introduzido no SOA junto com o sinal de bombeio, no mesmo sentido de 

propagação, como mostrado na FIG. 3.10. O sinal de bombeio, isto é, o sinal cw, 

sofre então os efeitos de modulação de ganho cruzado, modulando assim sua 

amplitude. Este sinal modulado é então filtrado por um filtro óptico passa banda, que 

tem uma largura de banda de 10 GHz. Esse sinal filtrado é observado no domínio do 

tempo e da freqüência, e esses resultados são apresentados nas FIG. 3.13 e FIG. 

3.14, respectivamente. 
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FIG. 3.13 Sinal convertido no comprimento de onda 1551 nm, no domínio do 

tempo. 

 

 

FIG. 3.14 Sinal convertido no comprimento de onda 1551 nm, no domínio da 

freqüência. 

 

 Pode-se observar pelas FIG 3.12 e 3.13, que o sinal no comprimento de onda 

de 1551 nm é uma cópia invertida do sinal no comprimento de onda de 1552,5 nm. 

Na FIG. 3.14, pode-se observar o sinal convertido filtrado no comprimento de onda 
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de 1551 nm, e também uma porção residual do sinal no comprimento de 1552,5 nm 

que é aproximadamente 50 dB menor que o sinal convertido. 

 Em seguida, o mesmo sinal de entrada contendo a informação, mostrado na 

FIG. 3.12, é introduzido no SOA, mas agora o sinal de bombeio é inserido de 

maneira que ele se propague em sentido contrário ao sinal de entrada, como 

mostrado na FIG 3.11. O sinal de bombeio novamente sofre os efeitos de modulação 

de ganho cruzado, modulando assim sua amplitude. Entretanto, agora não é mais 

necessário a utilização do filtro para separar o sinal convertido do sinal de entrada. 

O sinal convertido é novamente observado no domínio do tempo e da freqüência, e 

esses resultados são apresentados nas FIG. 3.15 e FIG. 3.16, respectivamente. 

 

 

FIG. 3.15 Sinal convertido no modo contra-propagante, no domínio do tempo. 
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FIG. 3.16 Sinal convertido no modo contra-propagante, no domínio da freqüência. 

 

 Pode-se observar comparando-se a FIG. 3.14 com a FIG. 3.16, que no modo 

contra-propagante o nível de ruído é muito maior que no modo co-propagante, isso 

ocorre porque no modo co-propagante o filtro passa faixa, além de retirar o sinal de 

entrada, também atenua o ruído introduzido pelo amplificador. O mesmo filtro 

utilizado no modo co-propagante, poderia também ser usado no modo contra-

propagante. Entretanto, o filtro não foi usado porque, mesmo com mais ruído, a 

montagem contra-propagante sem o filtro permite uma configuração de conversor de 

comprimento de onda sintonizável onde não é necessário um filtro sintonizável, ao 

contrário do que ocorre na configuração co-propagante (Tanakaki, 2000). 

 Na FIG. 3.16, também é possível se observar o crosstalk introduzido pelas 

refletividades de faces não nulas, ou seja a pequena componente no comprimento 

de onda de 1552,5 nm, causada pela reflexão do sinal de entrada nas faces do SOA.  

 Outra desvantagem da técnica contra-propagante, é que para sinais com 

taxas de transmissão altas, por exemplo 10 Gbit/s, o tempo em que os dois sinais 

ficam juntos dentro do SOA se torna pequeno. Isto causa distorções no sinal 

convertido. Para observar isto, foram repetidas as simulações com uma taxa de 

transmissão de 10 Gbit/s, e o comprimento do SOA foi deixado pequeno para se 

observar melhor o efeito. O comprimento do SOA utilizado foi de 0,35 mm. Os 
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resultados obtidos com o osciloscópio óptico para os modos co-propagante e contra-

propagante são apresentados nas FIG. 3.17 e FIG. 3.18, respectivamente. 

 

 

FIG. 3.17 Sinal convertido a 10 Gbit/s, modo co-propagante. 

 

FIG. 3.18 Sinal convertido a 10 Gbit/s, modo contra-propagante. 

 

 Como pode-se observar, para 10 Gbit/s, o sinal convertido da FIG 3.17 no 

modo co-propagante já sofre distorções. Entretanto, ainda tem uma forma de bit 

melhor que a do modo contra-propagante mostrado na FIG. 3.18. Isso ocorre porque 

o tempo de propagação dos sinais na região ativa do SOA, se torna da mesma 
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ordem do período do bit, causando assim essas distorções. Isto reduz muito a 

largura de banda de modulação de conversores de comprimento de onda que usam 

o modo contra-propagante.  

  

3.3 CONVERSOR DE COMPRIMENTO DE ONDA QUE USA A TÉCNICA DE 

XGM DO ESPECTRO DE ASE DO SOA – (ASE-XGM) 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados da simulação computacional, 

que usou o software VPI Transmission and Component Maker 6.0, de um conversor 

de comprimento de onda que utiliza a técnica de modulação de ganho cruzado do 

espectro de emissão espontânea amplificada em um amplificador óptico 

semicondutor. Esta configuração tem como principal vantagem não ser necessário o 

uso de um sinal de bombeio, como apresentado na seção 2.3.1.4.2. 

Para as simulações de conversores de comprimento de onda baseados no 

efeito XGM do espectro de ASE é necessário um modelo que, primeiramente 

considere a emissão espontânea, e suas interações com o sinal amplificado. O SOA 

do programa Optisystem 3.0 e o SOA do VPI Transmission and Component Maker 

6.0 não consideram a ASE em seu modelo. Entretanto, o VPI Transmission and 

Component maker 6.0 tem um dispositivo SOA do módulo fotônico, que tem um 

modelo bem completo como mostrado na seção 2.2, que considera a ASE e os 

efeitos não lineares de interação com o sinal amplificado. 

Para se observar os efeitos do sinal de entrada no espectro de ASE do SOA, 

foi feita a montagem mostrada na FIG. 3.19, onde o sinal de um laser CW é 

introduzido no SOA, e é amplificado. Na saída do SOA é então colocado um 

analisador de espectro óptico, onde se pode observar o sinal amplificado e a ASE 

introduzida pelo amplificador. 
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FIG. 3.19 Montagem do conversor ASE-XGM 

 

Na configuração da FIG. 3.19, foram feitos os seguintes testes: Primeiro, foi 

observado a saída do SOA no analisador de espectro óptico quando não existia sinal 

de entrada, como mostrado na FIG. 3.20. Na outra simulação foi introduzido um sinal 

cw com uma potência alta, 0 dBm, simulando um bit ‘1’, e então a saída  do SOA é 

observado no analisador de espectro, como pode ser visto na FIG. 3.21. Por último 

foi introduzido no SOA um sinal cw com uma potência baixa, -20 dBm, para simular 

o bit ‘0”, e então a saída do SOA é novamente mostrada pelo analisador de espectro 

óptico, na FIG. 3.22. 

 

FIG. 3.20 Ruído de emissão espontânea de saída do SOA. 
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FIG. 3.21 Sinal de saída amplificado e com ASE. Sinal de entrada a 0 dBm. 

 

 
FIG. 3.22 Sinal de saída amplificado e com ASE. Sinal de entrada a -20 dBm. 
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 Os parâmetros do SOA utilizados nessas simulações estão apresentados na 

TAB. 3.5. e os módulos necessários para a construção da configuração da FIG. 3.19 

estão listados na TAB. 3.3. 

 

TAB. 3.5 Valores dos parâmetros do SOA utilizados na simulação.  

Parâmetro Valor 
Corrente de injeção 150 mA 
Comprimento da região ativa central 350 µm 
Espessura da região ativa 0,2 µm 
Largura da região ativa central 2,5 µm 
Fator de confinamento óptico 0,3 
Refletividade das faces 10-5 
Coeficiente de perda 3000 m-1 

 

 

 Pode-se observar na FIG. 3.20, que quando não se tem sinal de entrada, o 

nível de potência do espectro de ASE é razoavelmente alto, em torno de -30 dBm. 

Entretanto, quando se é introduzido um sinal no SOA, o processo de emissão 

estimulada fica dominante no sistema, tirando os fótons que antes pertenciam ao 

espectro de ASE, e os usando para a amplificação do sinal. 

 Se considerarmos agora um sinal com potência mais alta como o bit ‘1’ e o 

sinal com potência mais baixa como o bit ’0’, podemos observar na FIG. 3.21 que 

quando o sinal de entrada é de nível alto, bit ‘1’, o espectro de ASE é de nível baixo, 

em torno de – 52 dBm. E na FIG. 3.22, quando o sinal é de nível baixo, bit ’0’, o 

espectro de ASE tem um nível maior, em torno de -37 dBm. Pode-se perceber então 

que o espectro de ASE carrega uma cópia invertida do sinal. 

 Para observar melhor esse efeito foi montada uma configuração em que um 

sinal modulado a 2,5 Gbit/s, no comprimento de onda de 1552,5 nm e com uma 

potência de 0 dBm é inserido no SOA onde modula, através do efeito de modulação 

de ganho cruzado, o espectro de ASE do SOA. Na saída do SOA, é “fatiada” uma 

parcela deste espectro de ASE modulado, por um filtro óptico passa banda. Esta 

fatia é então observada no domínio do tempo e da freqüência. Essa configuração é 

mostrada na FIG. 3.23. 
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FIG. 3.23 Montagem do ASE-XGM, com um sinal de entrada modulado. 

 

  A FIG. 3.24 mostra o sinal de entrada modulado em 2,5 Gbit/s, no 

comprimento de onda de 1552,5 nm. As FIG. 3.25 e FIG. 3.26 mostram o sinal 

convertido, usando a técnica de ASE-XGM, em que o espectro de ASE do SOA é 

“fatiado” no comprimento de onda de 1549 nm, no domínio da freqüência e do 

tempo, respectivamente.  

 

 

FIG. 3.24 Sinal de entrada modulado a 2,5 Gbit/s, no comprimento de onda de 

1552,5 nm. 
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FIG. 3.25 Sinal “fatiado” do espectro de ASE, no comprimento de onda de 

1549 nm. 

 

FIG. 3.26 Sinal “fatiado” do espectro de ASE no domínio do tempo. 

 

 Como pode ser observado na FIG. 3.25, nesta técnica há uma dificuldade em 

se filtrar o sinal de entrada (1552,5 nm) do sinal fatiado do espectro de ASE  

(1549 nm), porque o sinal de entrada tem uma potência muito elevada quando 

comparado com o nível de potência do espectro de ASE. Na FIG. 3.26, é mostrado o 

sinal convertido no comprimento de onda de 1549 nm, que apesar de ruidoso, é uma 

cópia invertida do sinal de entrada. 
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 Com isso demonstrou-se uma técnica de conversão de comprimento de onda 

em que não é necessária a utilização de um sinal de bombeio. 

 

3.4 CONVERSOR DE COMPRIMENTO DE ONDA QUE USA UM SOA E UMA 

GRADE DE BRAGG EM FIBRA ÓPTICA. 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados da simulação computacional, 

que usou o software Optisystem 3.0, do conversor de comprimento de onda que tem 

uma configuração que usa uma grade de Bragg em fibra óptica (FBG) na saída do 

SOA para diminuir a distorção e dependência da forma do bit antecessor causado 

pelo tempo finito de recuperação do ganho do amplificador, como apresentado na 

seção 2.3.1.4.3. Com este dispositivo foi possível fazer uma comparação entre os 

software Optisystem 3.0 e software VPI Transmission and Component Maker 6.0, 

nos quais foram obtidos resultados muito parecido quando observou-se o sinal 

convertido no domínio do tempo. 

A configuração de conversor de comprimento de onda baseado no efeito de 

modulação de ganho cruzado em um SOA, sem a grade de Bragg em fibra óptica, 

foi simulada para servir como parâmetro de comparação com as simulações com a 

grade de Bragg em fibra óptica. Esta configuração é mostrada na FIG. 3.27. 

O transmissor, como o mostrado na seção 3.1.1.1, opera numa taxa de 

transmissão de 10 Gbit/s, no comprimento de onda de 1540 nm e com uma potência 

de -10 dBm. Este sinal é introduzido em um SOA junto com um sinal cw no 

comprimento de onda de 1535,83 nm, com uma potência de -10 dBm. Os dois sinais 

são introduzidos no SOA através de um multiplexador WDM 2 x 1. Após a passagem 

pelo SOA, o sinal de entrada, no comprimento de onda de 1540 nm, e o sinal 

convertido, no comprimento de onda de 1535,83 nm, são separados por um 

demultiplexador WDM 1 x 2. O sinal convertido é detectado por um fotodiodo PIN, 

como o caracterizado na seção 3.1.1.1, e depois o sinal elétrico de saída do PIN é 

tratado por um analisador de BER e um analisador de diagrama de olho. Esta 

configuração está mostrada na FIG. 3.27. 
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FIG. 3.27  Configuração de um conversor de comprimento de onda baseado em 

XGM em um SOA. 

 

 A configuração que usa a grade de Bragg em fibra óptica é mostrada na FIG. 

3.28, onde uma grade de Bragg em fibra óptica, com uma largura de banda de 57 

GHz em um comprimento de onda central de 1536 nm, é colocada antes do PIN. 

 Os módulos usados nas FIG. 3.27 e FIG. 3.28, estão mostrados na TAB. 3.1 e 

TAB. 3.6. 

 

 

FIG. 3.28 Configuração de um conversor de comprimento de onda baseado em 

XGM em um SOA com uma FBG em sua saída. 
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TAB. 3.6 Descrição dos módulos usados nas simulações do conversor de 

comprimento de onda usando a configuração SOA-FBG. 

Módulo Descrição 

 
Laser CW 

 
Multiplexador WDM 2 x 1 

 Demultiplexador WDM 1 x 2 

 
Amplificador óptico semicondutor 

 
Grade de Bragg em fibra óptica 

 
Analisador de diagrama de olho 

 

 A característica de transmissão da grade foi obtida e está apresentada na 

FIG. 3.29. Essa grade tem um largura de banda de 57 GHz e está centrada no 

comprimento de onda de 1536 nm. Na FIG. 3.29 pode-se observar as bordas 

transmissoras da grade de Bragg. 
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FIG. 3.29 Transmissão da grade de Bragg em fibra óptica em função do 

comprimento de onda. 

 

 O SOA usado foi o dispositivo padrão do software Optisystem 3.0. Os valores 

das características principais do SOA estão listados na TAB. 3.7. 

 

TAB. 3.7. Valores das características do SOA utilizados na simulação. 

Parâmetro Valor 
Corrente de injeção 150 mA 
Comprimento da região ativa central 500 µm 
Espessura da região ativa 0,1 µm 
Largura da região ativa central 3 µm 
Fator de confinamento óptico 0,15 
Fator de alargamento de linha 4 
Coeficiente de perda 3000 m-1 
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 O primeiro passo nesta simulação foi a escolha do comprimento de onda do 

sinal de bombeio, que deve estar localizado na borda transmissora da grade de 

Bragg em fibra óptica. Os melhores resultados foram obtidos quando o comprimento 

de onda do bombeio é selecionado no ponto em que a intensidade óptica transmitida 

pela grade de Bragg em fibra óptica é aproximadamente 45% da intensidade óptica 

do sinal antes da grade (Yu, 1999) e (McAdams, 1997). Isto é, aproximadamente, no 

ponto de 3 dB da função de transmissão da grade de Bragg em fibra óptica da 

FIG. 3.29. Isto ocorre aproximadamente nos comprimentos de onda de 1535,8 nm e 

1536,2 nm, como observado na FIG. 3.29. Entretanto, o comprimento de onda 

menor é o mais apropriado, já que o sinal de entrada diminui parcialmente o ganho 

do amplificador, o que aumenta rapidamente o índice de refração da região ativa do 

SOA e desvia a freqüência (Chirping) do sinal cw para comprimentos de onda 

maiores (McAdams, 1997). O comprimento de onda do sinal de bombeio é ajustado 

de tal forma que a porção do sinal que sofreu o chirping passe pela grade de Bragg 

em fibra óptica (Yu, 1999). Assim, transformando a modulação de freqüência em 

modulação de amplitude apropriada para a correção das distorções causadas pelo 

SOA. Para selecionar o melhor comprimento de onda de bombeio, foi traçada uma 

curva da BER obtida pelo dispositivo híbrido SOA+FBG para cada comprimento de 

onda de bombeio, próximos do comprimento de onda central da grade de Bragg em 

fibra óptica. Esta curva é mostrada na FIG. 3.30.    
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FIG. 3.30 Curva de BER em função do comprimento de onda de bombeio. 

 

 Assim, observamos que a melhor performance se apresenta nas 

proximidades do comprimento de onda de 1535,8 nm, o que confirma os resultados 

apresentados na literatura (Yu, 1999) e (McAdams, 1997). Para as simulações foi 

escolhido o comprimento de onda de 1535,83 nm, pois foi o que apresentou o 

melhor resultado de diminuição na dependência da forma, quando se observa o sinal 

no domínio do tempo, FIG. 3.32.  

Na FIG. 3.31  é mostrada a saída dos analisadores de espectro óptico em 

vários pontos do esquema do conversor de comprimento de onda usando o 

conversor SOA+FBG. Na FIG.3.31 (a), é mostrado os sinais de entrada e bombeio 

depois do multiplexador WDM, isto é, antes de entrar no SOA. Na FIG. 3.31 (b), é 

mostrado esses mesmos sinais após o SOA, isto é, depois de passarem pelo ganho 

e efeitos não lineares do amplificador. Pode-se observar um leve aumento na largura 

espectral do sinal no comprimento de onda 1535,83, o sinal de bombeio. Isso 

representa a modulação que o sinal de bombeio sofre ao passar pelo SOA.  Na FIG. 
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3.31 (c), apresenta-se o sinal após o demultiplexador WDM, onde o sinal de entrada 

no comprimento de onda de 1540 nm é filtrado, restando assim, somente uma fração 

residual deste sinal. Na Fig 3.31 (d) é mostrado o sinal após o filtro de grade de 

Bragg em fibra óptica. Pode-se observar a atenuação sofrida pelo sinal ao passar 

pela grade. 

 

 

FIG. 3.31 Espectros ópticos dos sinais de entrada e bombeio, nos comprimentos 

de onda de 1540 nm e 1535,83 nm, respectivamente. (a) sinais antes do SOA, 

 (b) sinais depois do SOA, (c) sinais após o demultiplexador WDM, (d) sinais após a 

grade de Bragg em fibra óptica. 

 



95 

  O sinal da FIG. 3.31 (c), isto é, o sinal convertido sem a grade de Bragg em 

fibra óptica, foi detectado por um fotodiodo PIN, caracterizado na seção 3.1.1.1, e o 

sinal elétrico de saída do PIN foi então observado em um osciloscópio, e está 

apresentado na FIG. 3.32. O sinal elétrico de saída do PIN também foi tratado para 

se obter o diagrama de olho e a BER do sinal convertido, através de um analisador 

de diagrama de olho e um analisador de BER. Estes resultados estão mostrados nas 

FIG. 3.33 e FIG. 3.34, respectivamente. 

 

 

FIG. 3.32 Sinal convertido no comprimento de onda de 1535,83 nm, sem o uso 

da grade de Bragg, no domínio do tempo. 
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FIG. 3.33 Diagrama de olho do sinal convertido no comprimento de onda de 

1535,83 nm, sem o uso da grade de Bragg. 

 

 

FIG. 3.34 BER do sinal convertido no comprimento de onda de 1535,83 nm, sem 

o uso da grade de Bragg.  
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 Pode-se observar que o sinal convertido no domínio do tempo, FIG. 3.32, tem 

uma forte dependência da forma do bit antecessor. Isso pode ser observado porque 

a potência dos bit’s “1” não se mantêm no mesmo nível durante todo o período de 

amostragem, e existe um arredondamento acentuado no pulso. Por isso, pode-se 

observar na FIG. 3.33, que o diagrama de olho do sinal não tem uma forma 

adequada, o que provoca uma BER muito baixa, não melhor que 10-3, como 

mostrado na FIG. 3.34. 

 Repetiu-se então, estas simulações adicionando-se a grade de Bragg em fibra 

óptica entre o demultiplexador WDM e o fotodiodo PIN. E os resultados estão 

apresentados nas FIG. 3.35, FIG. 3.36 e FIG. 3.37. 

 

 

FIG. 3.35 Sinal convertido no comprimento de onda de 1535,83 nm, com o uso 

da grade de Bragg, no domínio do tempo. 
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FIG. 3.36 Diagrama de olho do sinal convertido no comprimento de onda de 

1535,83 nm, com o uso da grade de Bragg. 

 

 

FIG. 3.37 BER do sinal convertido no comprimento de onda de 1535,83 nm, com 

o uso da grade de Bragg. 
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 Pode-se observar que o sinal convertido no domínio do tempo da 

configuração com a grade de Bragg, FIG. 3.35, está visualmente melhor que a sem 

a grade de Bragg da FIG. 3.32. A dependência da forma do bit antecessor é 

drasticamente diminuída. Isso pode ser observado pela distribuição mais uniforme 

dos níveis de potência dos bit’s “1” ao longo do tempo de amostragem, o que não 

acontecia sem o uso da grade. E também, há uma diminuição no arredondamento 

dos pulsos, melhorando muito a forma do pulso.  

 No diagrama de olho da FIG. 3.36 pode-se observar que apesar das perdas 

causadas pelo filtro de grade de Bragg em fibra óptica, a abertura do olho melhora 

muito quando comparado ao diagrama de olho da FIG. 3.33. Isto provoca uma 

acentuada melhora na BER, que passa e apresentar valores melhores que 10-9 para 

a taxa de 10 Gbit/s, como pode ser visto na FIG. 3.37. 

Na FIG. 3.38 pode-se observar o melhoramento da dependência da forma do 

sinal convertido. 

 

FIG. 3.38 Resultados das simulações para um conversor de comprimento de 

onda de um sinal NRZ de 10 Gbit/s: (a) é o sinal de entrada, (b) é o sinal convertido, 

sem a grade, e (c) é o sinal convertido com a grade. 
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 O sinal convertido no comprimento de onda de 1535,83 nm é uma cópia 

invertida do sinal de entrada no comprimento de onda de 1540 nm da  

FIG. 3.38 (a). Nas FIG. 3.38 (b) e FIG. 3.38 (c) estão o sinal convertido sem e com a 

grade de Bragg, respectivamente. 

 Outra maneira de observar a melhora do sinal é traçar a curva de BER pela 

potência óptica de entrada no PIN, para o conversor de comprimento de onda, com 

a grade de Bragg. Essa curva é mostrada na FIG. 3.39. A simulação de BER para o 

sinal convertido de 10 Gbit/s sem o uso da grade não é melhor que 10-4. Com o uso 

da grade de Bragg pode-se observar que para uma BER de 10-9 é necessária uma 

potência de -8.5 dBm. 

 

 

FIG. 3.39 Curva de BER em função da potência de entrada no PIN com a grade 

de Bragg. 

 

 Para simulações realizadas com taxa de transmissão de 2,5 Gbit/s é 

observado uma pequena deterioração do sinal com o uso da grade de Bragg, como 

observado na FIG. 3.40. Entretanto, isto não prejudica a detecção do sinal. O sinal 

sem a grade apresenta uma detecção sem erros e com a grade tem uma detecção 

com BER melhor que 10-20. 
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FIG. 3.40  Sinal convertido com e sem a grade para a taxa de transmissão de  

2,5 Gbit/s. 

 

 A deterioração do sinal pela grade de Bragg em fibra óptica em taxas de 

transmissão mais baixas era esperada, já que para essas taxas a dependência da 

forma não é muito forte, logo a borda transmissora da grade de Bragg não tem o 

mesmo efeito que para altas taxas de transmissão (Yu, 1999). 

 A principal vantagem desta técnica é que, com o uso da grade de Bragg, a 

resposta do conversor de comprimento de onda se torna plana até altas freqüências 

de modulação. Com isso, o conversor de comprimento de onda pode operar com 

taxas de transmissão bem mais altas do que as obtidas sem o uso da grade de 

Bragg.  

 Uma desvantagem desta técnica é que para conversores de comprimento de 

onda sintonizáveis se torna muito difícil se fazer um filtro de grade de Bragg em fibra 

óptica também sintonizável.  
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4 CONCLUSÃO 

 

Ao longo deste trabalho foi possível estudar as principais técnicas de 

conversão de comprimento de onda que usam efeitos não lineares em um 

amplificador óptico semicondutor. Foram estas: modulação de ganho cruzado 

(XGM), modulação de fase cruzada (XPM), mistura de quatro ondas (FWM) e 

geração por diferença de freqüências (DFG). 

Entretanto, o escopo deste trabalho foi o estudo de conversores de 

comprimento de onda baseados no efeito de modulação de ganho cruzado em 

amplificadores ópticos semicondutores (SOA´s). Esta dissertação apresentou 

diferentes configurações de conversores de comprimento de onda baseados nesse 

efeito. As configurações estudadas foram: a que utiliza modo contra-propagante 

entre o sinal e o bombeio dentro do SOA, a que usa o efeito XGM do espectro de 

emissão espontânea amplificada (ASE) do SOA, e um dispositivo híbrido com um 

SOA e uma grade de Bragg em fibra óptica. 

As técnicas apresentadas foram então simuladas em software comerciais de 

simulações de dispositivos e redes ópticas. Para isso, foi necessária a descrição de 

um modelo matemático para o amplificador óptico semicondutor, que considere 

ondas se propagando nos dois sentidos do SOA, o ruído de ASE do amplificador e 

suas interações com o sinal amplificado, a refletividade das faces do SOA, entre 

outros efeitos. Este modelo trabalha com a solução simultânea das equações de 

onda propagante e a equação de taxa de portadores, ao longo do SOA.  

O modo contra-propagante, em que o sinal e o bombeio se propagam em 

sentidos opostos no SOA, foi simulado através do software VPI Transmission and 

Component Maker 6.0. E através de observações do sinal convertido no domínio do 

tempo e da freqüência pode-se observar o crosstalk introduzido por esta técnica, 

devido às refletividades nas faces do SOA e, conseqüentemente, a deterioração do 

sinal em taxas de transmissão elevadas. A principal vantagem desta técnica é não 

necessitar de filtro na saída do conversor, o que facilita a montagem de um 

conversor de comprimento de onda sintonizável, que é apropriado para as redes 

WDM. As desvantagens são o crosstalk introduzido, e a pequena largura de banda 

de modulação. 



103 

O dispositivo que usa o efeito de modulação de ganho cruzado do espectro de 

ASE do SOA, foi simulado com o software VPI Transmission and Component Maker 

6.0, onde uma “fatia” do espectro de ASE é usada como o sinal convertido. Através 

de análises do sinal convertido no domínio do tempo e da freqüência pode-se 

observar o efeito de modulação de ganho cruzado do espectro de ASE, e o sinal 

“fatiado” do espectro de ASE do SOA que é uma cópia invertida do sinal de entrada. 

As principais vantagens desta técnica é não necessitar de um sinal de bombeio, e o 

fato de que pode-se fatiar qualquer comprimento de onda do espectro de ASE, o que 

torna este dispositivo um conversor de comprimento de onda sintonizável, se o filtro 

que “fatia” o espectro de ASE for sintonizável. As desvantagens são a baixa potência 

do espectro de ASE em relação ao sinal amplificado, e o sinal convertido ser luz não 

coerente.  

O dispositivo híbrido, que usa a configuração com um SOA e uma grade de 

Bragg em fibra óptica, foi simulado através do software Optisystem 3.0, onde uma 

grade de Bragg é colocada na saída do SOA em uma configuração usual de um 

conversor de comprimento de onda baseado em XGM. A grade de Bragg é colocada 

para retirar a dependência da forma do bit precedente causada pelo tempo finito de 

recuperação de ganho do SOA. Através de análises do sinal convertido no domínio 

do tempo, e de observações do diagrama de olho e da BER do sinal convertido, 

pode-se perceber um aprimoramento da forma do sinal, e uma conseqüente 

melhoria na BER para altas taxas de transmissão. A principal vantagem desta 

configuração é a possibilidade de operação em altas taxas de transmissão, sem 

penalidades na BER. Este conversor de comprimento de onda, com o uso da grade 

de Bragg em fibra óptica, passa a ter uma resposta plana para as altas freqüências 

de modulação. 

A principal dificuldade deste trabalho foi a simplicidade dos modelos do SOA 

nos softwares de simulação utilizados. A maioria dos modelos de SOA, não 

considerava o ruído de emissão espontânea, nem sua interação com o sinal de 

entrada, e não permitia ainda, propagação dos sinais em sentidos opostos dentro do 

SOA. O programa VPI Transmission and Component Maker 6.0 tem em seus 

componentes fotônicos um SOA que considera a ASE e os dois sentidos de 

propagação, entretanto, o modo fotônico do VPI, não é o mais adequado para a 
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simulação de dispositivos em uma rede, e não representa uma fidelidade absoluta a 

um dispositivo real. 

Este trabalho tem como contribuição a apresentação de várias configurações 

de conversores de comprimentos de onda de montagem simples, que podem ser 

sintonizáveis e, conseqüentemente, adequados para redes WDM. Além disso, foi 

apresentado um modelo matemático completo para o SOA, em português. 

Como trabalhos futuros, pode-se citar: a implementação de um modelo 

matemático mais completo para o SOA, e o desenvolvimento de uma ferramenta 

computacional mais adequada para o uso em simulações de conversores de 

comprimento de onda.  

A montagem experimental dos dispositivos apresentados, e a comparação 

com os resultados das simulações é outro ponto importante para a continuação 

deste trabalho.  

E, por fim, a simulação destes dispositivos em uma rede óptica WDM, 

verificando como esses dispositivos se comportam seria um resultado bastante 

interessante na seqüência desta dissertação. 
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