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RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de Curso consiste no desenvolvimento de fontes ópticas 

amarelas rápidas para enlaces com fibras ópticas poliméricas de base PMMA. A tecnologia de 

POFs (Fibras Ópticas Plásticas) possui como características a relativa simplicidade, 

flexibilidade, baixo custo e facilidade nas conexões ópticas e manipulações em geral, além de 

exibir praticamente todas as vantagens inerentes às fibras ópticas convencionais (sílica). Desta 

forma as POFs são convenientes para enlaces e redes de curtas distâncias, inclusive para a 

interligação de dispositivos em um ambiente sujeito a elevados níveis de interferências 

eletromagnéticas tais como computadores e periféricos, chips, placas de circuitos impressos, 

Redes Automotivas, Redes Industriais, Redes em Aeronaves entre outros. A síntese deste 

trabalho consiste basicamente em realizar a conversão rápida de comprimento de onda do 

espectro verde (520 nm) para o amarelo (560-570 nm) utilizando para isto Fibras Ópticas 

Poliméricas Fluorescentes (FPOFs) de base em poliestireno dopado. O interesse nestas fontes 

se deve a três razões: As POFs SI e DSI baseadas em Poli-Metil-Metacrilato (PMMA) exibem 

atenuação mínima em 560-570 nm, a ausência de LEDs e LDs de uso prático na referida faixa 

espectral amarela e a possibilidade de acrescentar ao menos mais um canal WDM sobre tais 

POFs de base PMMA. Como na referida faixa espectral, não existem disponíveis fontes 

semicondutoras apropriadas visando comunicações, este trabalho utilizou LEDs (Light 

Emitting Diode) verdes (520 nm) de alta potência como bomba (pump) com acoplamento 

óptico otimizado de forma a aumentar a eficiência efetiva da luz fluorescente amarela gerada 

em POFs (Fibras Ópticas Plásticas) fluorescentes/cintilantes e então acoplada na POF do 

enlace. O trabalho também contempla o desenvolvimento de acionadores (drivers) de corrente 

baseado em um transistor rápido visando os LEDs verdes de bombeio. 

 

Palavras-chaves: Fontes Ópticas Amarelas; LEDs; Fibra Óptica Plástica;                               

Conversão de Comprimento de Onda. 
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ABSTRACT 

 

This undergraduate completion work consists of the development of fast yellow 

optical sources for PMMA polymer optical fibers. Some characteristics of The technology of 

POFs (Plastic Optical Fiber) are the relative simplicity, flexibility, low cost and ease of 

optical connections and manipulations, in general, as well as displaying virtually all the 

advantages related to conventional (silica) optical fibers. Taking that into consideration, POFs 

are suitable for short-distance links and networks, including the interconnection of devices in 

an environment subject to high levels of electromagnetic interference, such as computers and 

peripherals, chips, printed circuit boards, Automotive Networks, Industrial Networks, 

Networks In Aircraft, among others. The synthesis of this work is basically to perform the 

rapid conversion of the wavelength from the green spectrum (520 nm) to the yellow (560-570 

nm) making use of doped polystyrene base Fluorescent Polymeric Fibers (FPOFs). The 

interest in these sources is due to three reasons: SI and DSI POFs based on Poly-Methyl-

Methacrylate (PMMA) show the minimum attenuation at the 560-570 nm range, the absence 

of LEDs and LDs of practical use in  the referred yellow spectral range and The possibility of 

adding at least one more WDM channel to such PMMA-based POF. Because there are no 

suitable semiconductor sources available for communications to the 560-570 nm spectral 

range, this work made use of high power green (520 nm) LEDs (light emitting diodes) as a 

pump with optimized optical coupling in order to increase the effective efficiency of yellow 

fluorescent light generated in fluorescent / scintillating POFs (Plastic Optical Fibers) and then 

coupled in the POF link. This work also describes the development of current drivers based on 

the use of fast transistors intended for the green pump LEDs. 

 

Keywords: Optical Sources Yellow; LEDs; Plastic Optical Fiber; Wavelength conversion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.0 INTRODUÇÃO 

 

As fibras ópticas poliméricas (POFs) estão sendo desenvolvidas desde os anos 60 e até 

aproximadamente os anos 80, seu uso permaneceu limitado devido à alta atenuação e a 

pequena demanda para uso em redes de comunicação de curto alcance. Porém desde os anos 

70, as POFs passaram por uma série de melhorias em termos da diminuição da atenuação, 

aumento da capacidade de transmissão obtida devido ao aumento da banda passante e 

otimização de propriedades térmicas e químicas [1]. Com este avanço tecnológico redes de 

comunicação de curto alcance utilizando POFs tornaram-se cada vez mais viáveis 

possibilitando a instalação em residências, edifícios, carros, aviões, entre outros.  

As fibras ópticas plásticas são muito pouco conhecidas no Brasil, embora tenha em nível 

mundial um mercado em franca expansão. As POFs apresentam características interessantes 

em locais em que o uso do cabo coaxial ou a fibra óptica de sílica sejam inapropriados como 

no caso de enlaces de comunicação de dados de curta distância (por exemplo, < 500 metros). 

Os cabos coaxiais e de par trançado apesar de baratos possuem desvantagens como limitação 

da capacidade de transmissão, não isolamento elétrico e grande atenuação para altas 

frequências. Já as fibras ópticas de sílica monomodo apesar de todas as suas vantagens como 

baixa atenuação e alta capacidade de transmissão, ainda é uma tecnologia de alto custo e 

grande complexidade para implementação em redes de curto alcance [1]. A tecnologia de 

fibras ópticas plásticas, apesar da alta atenuação, possui diversas vantagens como baixo custo 

tecnológico, robustez, são muito flexíveis e dificilmente quebram, alta resistência a danos 

mecânicos, fácil instalação, reparo e uso com conectividade simples. Os componentes na qual 

são fabricadas são isolantes elétricos que permite isolamento e captação de interferência 

eletromagnética externa, não apresentam diafonia devido ao isolamento óptico proporcionado 

pela casca e são fabricadas com matéria prima abundante diferentemente de cabos coaxiais 

que são feitos de cobre. 

As fibras ópticas plásticas do tipo SI (STEP-INDEX) de Poli-Metil-Metacrilato (PMMA) 

são as mais utilizadas e fabricadas no mundo, e possuem uma largura de banda menor do que 

20 MHz.Km [1] que pode ser otimizada através do desenvolvimento de novas fontes de luz 
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como no caso deste trabalho, em que se propõem a construção de uma fonte óptica amarela 

através do processo de conversão rápida de comprimento de onda para enlaces com fibras 

ópticas poliméricas de PMMA. 

 

1.1 MOTIVAÇÃO  

 

Com o surgimento de aplicações que requerem cada vez mais altas taxas de dados como 

acesso a internet, serviços de voz em tempo real, áudio e vídeo, a necessidade de largura de 

banda maior tem se tornado uma exigência importante.  

Além de oferecer modulação rápida, as características básicas adicionais requeridas para 

as fontes amarelas, são ser capazes de serem  usadas conectadas às POFs de grande diâmetro 

de núcleo. A concepção de fontes amarelas rápidas surgiu pelo fato do mercado atualmente 

não oferecer fontes ópticas em comprimentos de onda em torno (560 – 570 nm) com alta 

eficiência e banda de modulação larga. Esta faixa de transmissão coincide com a faixa de 

transmissão de menor atenuação das fibras ópticas plásticas poliméricas de poli-metil-

metacrilato (PMMA) possibilitando a construção de enlaces ópticos mais longos e/ou 

contemplando a adição de comprimentos de onda na faixa 560-570 nm mantendo uma largura 

de banda adequada para comunicações [1]. A geração de luz amarela é feita por meio de  

bombeamento de luz verde (520 nm) que através de um processo indireto utilizando fibras 

ópticas plásticas fluorescentes possibilita a conversão rápida de comprimento de onda (560 – 

570 nm), que então será acoplada a uma POF. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Este Trabalho de conclusão de curso descreve, o desenvolvimento de uma fonte óptica 

amarela rápida. O objetivo é aumentar a eficiência da geração rápida da luz fluorescente, 

realizando a análise do ganho do circuito proposto, além da análise óptica da fonte através da 

caracterização da largura de Banda do LED (Light Emitting Diode). Após o término da 
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determinação dos parâmetros mencionados anteriormente, espera-se a otimização do 

transmissor óptico (LED + fibra fluorescente + circuito eletrônico), melhorando as 

características geométricas e de acoplamento entre o LED verde e a fibra fluorescente, assim 

como alterar determinadas configurações do circuito elétrico.                                                                                                                                            

Ao fim deste trabalho espera-se realizar a análise dos resultados e sugerir correções 

para otimização da fonte óptica amarela e estudo da modelagem teórica da 

conversão/propagação de luz. 

 

1.3  ROTEIRO PRÓXIMOS CAPÍTULOS 

 

No capítulo 2, temos uma breve revisão bibliográfica onde será descrito o ferramental 

teórico através dos conhecimentos registrados na literatura abordada e pesquisada sobre o 

assunto. Desta forma, espera-se que essas referências de estudos possam apresentar o 

embasamento necessário para a realização e entendimento do que será apresentado nos 

capítulos seguintes deste trabalho. 

O capítulo 3 tem o objetivo de descrever o processo de construção e otimização da fonte 

óptica amarela bem como sua caracterização. 

No capitulo 4, temos a descrição e apresentação dos resultados do processo experimental 

de um sistema óptico utilizando um Bias-Tee para combinar o sinal de alimentação (bias) com 

o de modulação. 

No capítulo 5, é apresentado o estudo de simulação dos circuitos elétricos que servirão 

como base para o desenvolvimento dos transmissores ópticos, assim como a descrição prática 

do processo de fabricação da placa de circuito impresso. Por fim é apresentado o 

desenvolvimento de transmissores ópticos transistorizados de forma a funcionar como um 

acionador rápido de corrente para os LEDs de bombeio. 

Por fim, no Capítulo 6 apresentamos as conclusões a respeito do que foi investigado, 

assim como algumas sugestões de aplicações e de projetos que podem ser realizados de forma 

contínua ao que está sendo apresentado. 
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2   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.0 - INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo, é feita uma revisão bibliográfica do ferramental teórico essencial para 

o entendimento deste trabalho. Então, o capítulo é dividido em sete partes seguindo uma 

ordem razoavelmente lógica: 

 

2.1 - Diodos Emissores de Luz (LEDs) 

2.2 - Acionamento (driver) de LEDs usando Bias-Tee 

2.3 - Circuitos eletrônicos acionadores (drivers) de corrente baseados em transistores 

2.4 - Fibras ópticas plásticas (POFs) 

2.5 - Fibras ópticas fluorescentes e cintilantes 

2.6 - Modulação 

 

2.1 - DIODOS EMISSORES DE LUZ (LEDs) 

 

O diodo emissor de luz é um dispositivo semicondutor baseado em uma junção PN. 

Neste caso, a polarização direta do dispositivo além de proporcionar a passagem de uma 

corrente elétrica, proporciona, também, a emissão de fótons. Esta emissão ocorre devido à 

recombinação de elétrons (carga negativas) e lacunas (cargas positivas) na região de depleção 

(junção PN). Essa recombinação permite que a energia adquirida pelos elétrons seja liberada, 

o que ocorre na forma de fótons (Luz). Importante ressaltar que essa transição dos elétrons de 

um estado de energia superior para um estado de energia inferior ocorre de forma espontânea 

(Emissão Espontânea) como pode ser visto na figura 2.1 e figura 2.2 e representado na 

equação 2.1. 
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                  Figura 2.1 Absorção de Energia [2].                        Figura 2.2 Emissão Espontânea [2]. 

 

                                      Egap = E2 − E1 = hv (J) OU  Egap =
1,24

λ(μm)
 (eV)                           (2.1) 

 

O processo de emissão de luz é fortemente dependente do material semicondutor 

utilizado, pois na natureza podem existir átomos isolados, em formação amorfa que 

apresentam níveis de energia bem definidos (autoestados não degenerados) ou átomos em 

formação cristalina que apresentam níveis de energia colapsados (autoestados degenerados) 

[3]. Esta diferença de materiais pode fazer com que a perda de energia por parte dos elétrons e 

a emissão do fóton ocorra através de recombinação direta ou recombinação indireta entre a 

camada de condução e a camada de valência  

 

 

                               Figura 2.3 Recombinação Direta ou Indireta [2]. 

 

Conforme observado na figura 2.3, percebe-se que, no caso do Silício, seu nível de 

energia colapsado faz com que a emissão de fótons de luz seja muito pequena e variada 
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(recombinação indireta), o que ocasiona a maior parte da energia ser liberada em forma de 

fótons incoerentes, na verdade fônons ou vibração da rede. Já o Gálio e o Germânio possuem 

o nível de energia bem definido contribuindo para emissão de fótons coerentes abrangendo 

uma determinada largura espectral em torno de um comprimento de onda central (λ) e 

consequentemente determinado número de onda (k).   

É possível que a combinação de diferentes materiais, dopagens e estruturas 

semicondutoras possam criar LEDs emitindo comprimentos de onda conforme pode ser 

visualizado na figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4 Eficiência Quântica na Produção de Luz [1]. 

 

 Na figura 2.4 é possível observar que na faixa de 560 nm até 570 nm as fontes ópticas ainda estão pouco 

desenvolvidas, visto sua baixa eficiência quântica de geração de luz, maior parte abaixo de 1,00 %. 
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2.1.1 - LARGURA ESPECTRAL 

 

Fontes ópticas como o LED emitem luz com uma distribuição de comprimentos de 

onda em torno de um comprimento de onda central que definimos como Largura Espectral, 

tipicamente na faixa 20-100 nm [3]. 

No caso dos LEDs, tem-se uma largura espectral ∆λ que varia em torno de 𝜆𝑐 

conforme pode ser visualizado na figura 2.5. 

 20 𝑛𝑚 ≤ ∆𝜆 ≤ 100 𝑛𝑚 

 

 

Figura 2.5 Largura Espectral Típica de um LED Infravermelho de Telecomunicações em fibras ópticas de sílica [2]. 

 

2.1.2 - ESTRUTURA DO DIODO EMISSOR DE LUZ (LED) 

 

O diodo Emissor de Luz é um dispositivo que pode ter a sua estrutura e a disposição 

dos materiais de maneiras diferentes. LEDs podem ser dispositivos sua estrutura esteja 

baseada em uma homojunção PN (homoestrutura) ou baseada em uma heterojunção PN 

(heteroestrutura).  

LEDs baseados em uma única junção PN (homojunção) são feitos a partir do mesmo 

material semicondutor e são pouco eficientes devido à recombinação entre elétrons e lacunas 
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ocorrerem em uma grande área (1 a 10 µm de largura) que ocasiona pouco confinamento dos 

fótons [2]. Sua estrutura pode ser visualizada na figura 2.6. 

 

 Figura 2.6 LED baseado em homoestrutura [2]. 

 

Já os LEDs baseados em uma heterojunção PN (heteroestrutura) são dispositivos feitos 

a partir da organização na forma de “sanduíche” de materiais com determinada energia de gap 

entre materiais com energia de gap maior (𝐸𝑔𝑎𝑝1 < 𝐸𝑔𝑎𝑝2). Esta estrutura proporciona uma 

eficiência maior que a homoestrutura, já que a recombinação entre elétrons e lacunas ocorre 

em uma região estreita (0.1 a 0.3 µm de largura) permitindo um grande confinamento dos 

fótons [2]. Sua estrutura pode ser visualizada na figura 2.7. 

 

Figura 2.7 LED baseado em heteroestrutura [2]. 
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2.1.3 - PADRÕES DE IRRADIAÇÃO 

 

Os LEDs básicos utilizados em comunicações ópticas são o diodo emissor de luz de 

superfície (SLED) e o diodo emissor de luz de extremidade (EELED ou Edge-Emitting LED). 

Dependendo da distância do enlace e da taxa de dados desejada pode se optar por um dos 

tipos dos LEDs. 

Para comunicações em fibras ópticas de sílica, os SLEDs são eficientes quando são 

utilizados em sistemas de curto alcance (0 – 3 km) e com taxas de até 250 Mbps, pois a 

emissão de fótons ocorre em uma área ampla com um grande ângulo de emissão, utilizados 

basicamente em fibras ópticas multimodo. Já os EELEDs são eficientes quando são utilizados 

em sistemas de médio alcance com taxas de até 400 Mbps. Devido ao seu menor ângulo de 

emissão são melhores acoplados as fibras ópticas e podem ser utilizados em sistemas com 

fibras (de sílica) monomodo ou multimodo [4]. Na figura 2.8 é possível visualizar a estrutura 

do SLED. 

 

 

Figura 2.8 Exemplo de SLED acoplado a uma Fibra Óptica [2]. 
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Figura 2.9 Padrão de Irradiação de um SLED [2]. 

 

A partir da figura 2.9 percebe-se que quanto menor o ângulo 𝜃 (Ângulo de 

divergência) do SLED melhor será o acoplamento na fibra óptica visto que a maior parte dos 

fótons emitidos se dá quando 𝜃 = 0°. Um SLED típico, tais como os LEDs visíveis ultra 

brilhantes que podem e são utilizados em comunicações com POFs, possuem um chip de 

aproximadamente 300 μm de dimensões. Os LEDs apresentam uma Luz muito pouco 

coerente no espaço e no tempo apresentando uma dificuldade de colimação e acoplamento da 

luz que pode ser facilitada pela grande abertura numérica (NA= 0.5) e diâmetro (d= 980 um) 

da fibra de PMMA SI. Na figura 2.10 é possível visualizar a estrutura do EELED. 

 

 

Figura 2.10 Exemplo de EELED [2]. 
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Figura 2.11 Padrão de Irradiação EELED [2]. 

 

A partir da figura 2.11 percebe-se que emissão de fótons nos EELEDs não acontece de 

maneira uniforme como nos SLEDs, pois para os EELEDs se tem um ângulo 𝜃 (Ângulo de 

divergência) mais estreito no plano perpendicular do que no plano paralelo, facilitando o 

acoplamento do dispositivo à Fibra óptica e garantindo uma maior eficiência, como foi 

mencionado anteriormente. 

 

2.2 - BIAS-TEE 

 

O Bias-Tee ou combinador/separador DC/RF é um circuito elétrico do tipo T 

composto de três portas [5], conforme mostrado na Figura 2.12. A porta onde se encontra o 

indutor é utilizada para alimentação de sinal DC já que o indutor comporta-se como um curto 

circuito para sinais de baixa frequência e um circuito aberto para sinais de alta frequência. A 

porta no qual se encontra o capacitor é utilizada para introdução de sinais de RF (Rádio 
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Frequência) já que o capacitor comporta-se como um curto circuito para sinais de alta 

frequência e um circuito aberto para sinais de baixa frequência. Na última porta onde se 

encontra a carga, tem-se a presença tanto do sinal RF quanto a presença do sinal DC. O 

esquemático pode ser visualizado na Figura 2.12. 

 

 

           Figura 2.12 Esquema de circuito típico de um Bias- Tee. 

 

As propriedades de curto-circuito e de circuito aberto tanto do capacitor quanto do 

indutor são extremamente importantes já que permitirão tanto a passagem do sinal aplicado 

em determinada porta quanto o isolamento do sinal aplicado e proveniente de outra porta. 

 

Essas características podem ser visualizadas nas reatâncias de cada componente. 

 

 Indutor 

 

Reatância Indutiva (𝑋𝐿) 

 

 𝑋𝐿 = 𝑗𝜔𝐿                                                                                                                       (2.2) 
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1. Baixas Frequências 

 

𝑋𝐿 = lim𝜔→0 𝑗𝜔𝐿                                                 (2.2.1) 

𝑋𝐿 = 0   (Curto-Circuito)                                         (2.2.2) 

 

2. Altas Frequências 

 

𝑋𝐿 = lim𝜔→∞ 𝑗𝜔𝐿                                                (2.2.3) 

𝑋𝐿 = ∞    (Circuito Aberto)                                      (2.2.4) 

 

 Capacitor                

 

Reatância Capacitiva (𝑋𝐶) 

 

      𝑋𝐶 =
1

𝑗𝜔𝐶
                                                                                                     (2.3) 

 

1. Baixas Frequências 

 

𝑋𝐶 = lim𝜔→0 
1

𝑗𝜔𝐶
                                               (2.3.1) 

     

𝑋𝐶 = ∞      (Circuito Aberto)                                   (2.3.2) 

 

2. Altas Frequências 

 

𝑋𝐶 = lim𝜔→∞ 
1

𝑗𝜔𝐶
                                             (2.3.3) 
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𝑋𝐶 = 0    (Curto Circuito)                                             (2.3.4) 

 

2.3 - CIRCUITOS ELETRÔNICOS ACIONADORES (DRIVERS) DE 

CORRENTE BASEADOS EM TRANSISTORES 

 

O principio do transistor é realizar um controle de corrente. Um transístor pode ser 

formado a partir de pastilhas de cristais de silício (material semicondutor) de modo a formar 

duas camadas de cristais do mesmo tipo entre uma camada de cristal do tipo oposto que 

controla a passagem de corrente do dispositivo. 

 

2.3.1 - FUNDAMENTOS DE TRANSISTORES TBJ 

 

O transistor Bipolar de Junção NPN consiste em três regiões semicondutoras: a região 

do emissor (tipo N), a região da base (tipo P), a região do coletor (tipo N).  

 

 

Figura 2.13 Estrutura Simplificada de um Transistor NPN [6]. 

 

O transistor é composto por duas junções PN, a junção Base-Emissor e a Junção Base-

Coletor. As junções PN são formadas a partir de pastilhas de silício adequadamente dopadas. 

A dopagem é um processo que gera um desbalanceamento de cargas na estrutura, isto 

acontece graças à introdução de impurezas de dois tipos: Doadoras ou Receptoras. As 
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impurezas doadoras caracterizam-se pela presença de elétrons livres que podem se mover 

livremente pela pastilha de silício, já as impurezas receptoras caracterizam pela presença de 

lacunas que se comportam como cargas positivas, ou seja, cristais de silício dopados com 

impurezas doadoras são do tipo N e cristais de silício dopados com impurezas receptoras são 

do tipo P [7]. A existência deste desbalanceamento de cargas é essencial para que se permita a 

passagem de corrente elétrica quando o transistor é polarizado diretamente. As junções PN 

podem estar polarizadas de formas diferentes e com isso influenciar no modo de operação do 

Transistor TBJ. A tabela 2.1 mostra os diferentes modos de operação de um transistor TBJ. 

 

                                  Modos de Operação TBJ 

MODO 

Polarização no 

JBE 

Polarização no 

JBC 

Corte Reversa  Reversa 

Ativo Direta Reversa 

Saturação Direta Direta 

 

Tabela 2.1 Modos de Operação de um TBJ. 

 

2.3.2 - EMISSOR COMUM DEGENERADO      

 

O emissor comum degenerado (onde se inclui uma Resistencia no Emissor) é uma das 

configurações básicas de Amplificadores transistorizados. As outras Configurações básicas 

são Coletor Comum, Base Comum e Emissor Comum. Como este trabalho visa construir um 

driver de corrente utilizando um emissor comum degenerado não serão abordadas as 

características das outras estruturas de amplificação.  

A configuração de emissor comum-degenerado pode ser visualizada na figura 2.14. 

Caracteriza-se pela inclusão de uma resistência no caminho entre o emissor e o terra, o que 

garante uma realimentação negativa e faz com que o transistor apresente características 

diferentes da configuração Emissor Comum como [8]: 
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 Transcondutância menor  

 Impedância de Entrada maior 

 Impedância de Saída maior  

 Ganho menor 

 

 

Figura 2.14 Configuração de Emissor Comum Degenerado, onde observa-se a inclusão da resistência RE. 

 

2.3.3 - POLARIZAÇÃO (ANÁLISE DC) 

 

O funcionamento de um transistor TBJ como um amplificador depende que o mesmo 

opere na região ativa e se estabeleça uma corrente DC constante no seu coletor que seja 

insensível às variações de temperatura. Para isto, é necessário que se determine todas as suas 

tensões de polarização corretamente, conforme pode ser visto na figura 2.15. 
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Região Ativa: Vc > Vb > Ve 

Figura 2.15 – Esquema de Polarização de um Transístor para operar como um amplificador. 

 

É fundamental que a relação (Vc > Vb > Ve) seja obedecida para que o TBJ opere na 

região ativa, pois como foi visto na tabela 2.1 é necessário que a junção base coletor esteja 

polarizada reversamente e a junção base emissor esteja polarizada diretamente. 

 

2.3.4 - ANÁLISE DE SINAL (ANÁLISE AC) 

 

A análise de sinal consiste em determinar todos os parâmetros que serão necessários 

para realizar a caracterização da configuração de circuito baseado em emissor comum 

degenerado, sendo então tais parâmetros: a) Impedância de entrada, b) Impedância de Saída, 

c) Ganho de Tensão. 

A teoria foi desenvolvida, estando disponível na literatura de configurações básicas de 

amplificadores [8], de forma a facilitar os cálculos e determinar todos os parâmetros através 

de modelos equivalentes que são eles: a) Modelo π–Híbrido de fonte de corrente controlada 

por tensão (fonte de transcondutância), b) Modelo π–Híbrido de amplificador de corrente, c) 

Modelo T de fonte de corrente controlada por tensão e d) modelo T de fonte de corrente 

controlada por corrente [8]. Neste trabalho, será utilizado o modelo π–Híbrido fonte de 

corrente controlada por tensão (fonte de transcondutância) visto que o mesmo é capaz de 

representar o transistor em todas as faixas de frequências (baixas, médias e altas), seu 

esquemático pode ser visualizado na figura 2.16. 
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Figura 2.16 - Modelo Equivalente π–Híbrido de fonte de corrente controlada por tensão. 

 

Observação: É importante ressaltar que na análise AC, todos os capacitores comportam-se 

como curtos-circuitos e as fontes DC são zeradas (Vide equação 2.3.3). 

 

Determinando os parâmetros do amplificador: 

 

 

 Ganho de tensão (𝐴𝑣 ) 

 

Observando a figura 2.16 nota-se  

𝐴𝑣 = 𝑣𝑜/𝑣𝑖                                                                                                                            (2.4)                                                                              

Onde: 𝑣𝑖 = 𝑣𝑏𝑒 +  𝑣𝑒 

𝐴𝑣 =  
𝑣𝑜

𝑣𝑏𝑒+𝑣𝑒
                                                                                                                        (2.4.1) 

𝑣𝑒 = 𝑅𝐸(𝑖𝑏 + 𝑔𝑚𝑣𝑏𝑒)                                                                                                        (2.4.2) 

Mas,  

𝑖𝑏 =
𝑣𝑏𝑒

𝑟𝜋
                                                                                                                               (2.4.3) 

Assim, 𝑣𝑒 = 𝑅𝐸(
𝑣𝑏𝑒

𝑟𝜋
+  𝑔𝑚𝑣𝑏𝑒) = 𝑅𝐸𝑣𝑏𝑒 (

1

𝑟𝜋
+ 𝑔𝑚)                                                  (2.4.4) 
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Substituindo 𝑣𝑒  𝑒𝑚 𝑣𝑖: 

𝑣𝑖 =  𝑣𝑏𝑒 (1 + 𝑅𝐸 (
1

𝑟𝜋
+  𝑔𝑚))     𝑣𝑏𝑒 =

𝑣𝑖𝑟𝜋

𝑟𝜋+𝑅𝐸(1+𝑔𝑚𝑟𝜋)
                                           (2.4.5) 

Como 𝑅𝐶 está em paralelo com 𝑅𝐿 e a corrente que sai do nó é −𝑔𝑚𝑣𝑏𝑒 então 

𝑣𝑜 = −𝑔𝑚𝑣𝑏𝑒𝑅𝐶//𝑅𝐿                                                                                                         (2.4.6) 

Logo substituindo 𝑣𝑏𝑒  𝑒𝑚 𝑣𝑜 teremos 

𝑣𝑜

𝑣𝑖
=  − 

𝑔𝑚𝑟𝜋𝑅𝐶//𝑅𝐿

𝑟𝜋+𝑅𝐸(1+𝑔𝑚𝑟𝜋)
                                                                                                        (2.4.7) 

Porém, 𝛽 = 𝑔𝑚𝑟𝜋                                                                                                               (2.4.8) 

 Logo 

𝐴𝑣 = −
𝛽𝑅𝐶//𝑅𝐿

𝑟𝜋+𝑅𝐸(1+𝛽)
                                                                                                              (2.4.9) 

 

 Impedância de Entrada (𝑅𝑖𝑛) 

 

𝑣𝑖 =  𝑟𝜋𝑖𝑏 + 𝑅𝐸(𝑔𝑚𝑣𝑏𝑒 + 𝑖𝑏)                                                                                                (2.5) 

𝑔𝑚𝑣𝑏𝑒 = 𝑟𝜋𝑖𝑏                                                                                                                     (2.5.1) 

Assim, 

 𝑣𝑖 = 𝑖𝑏(𝑟𝜋 + 𝑅𝐸(𝑔𝑚𝑟𝜋 + 1))                                                                                            (2.5.2) 

Logo, 

𝑅𝑖𝑛 = 𝑅𝐵//
𝑣𝑖

𝑖𝑏
   = 𝑅𝐵//[𝑟𝜋 + 𝑅𝐸(𝛽 + 1)]                                                                         (2.5.3) 

 

Observação: A impedância de entrada olhando-se para base, é (𝛽 + 1) vezes a impedância 

total no emissor. A multiplicação pelo fator (𝛽 + 1) é conhecida como “regra da resistência 

refletida” [8]. 
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 Impedância de saída (𝑅𝑂) 

 

Por inspeção através da figura 2.16 pode-se determinar a impedância de saída do circuito: 

𝑅𝑂 = 𝑅𝐶                                                                                                                                 (2.6) 

 

2.4 - FIBRAS ÓPTICAS PLÁSTICAS 

 

Em comunicações ópticas utilizam-se fibras ópticas que são guias de onda capazes de 

confinar a onda eletromagnética (Luz) no interior da estrutura, apresentando condições de 

propagação de um determinado ponto a outro. Os materiais que compõem a fibra óptica são 

dielétricos que podem variar desde a sílica até diversos polímeros. A geometria da fibra óptica 

consiste de um núcleo central cilíndrico envolvido por uma casca e por fim uma capa de 

plástico. A seção transversal da fibra óptica é circular e dividida em três camadas: núcleo, 

casca e capa protetora. Na figura 2.17 pode ser visualizada sua estrutura. 

 

 

Figura 2.17 Fibra Óptica [9]. 

 

O núcleo é a região central por onde é transmitida a onda eletromagnética (Luz) feito 

de polímero com alto índice de refração. A região que envolve o núcleo é denominada casca e 

possui um índice de refração menor do que o núcleo. O fato do índice de refração no núcleo 

ser maior do que a casca é fundamental para definir as condições de propagação e 

confinamento da onda eletromagnética, pois a fibra óptica é um guia de onda em que a luz 
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propaga-se a partir do principio das múltiplas reflexões [4]. Por fim, temos a capa protetora 

que é responsável por proteger a estrutura interna da fibra de danos mecânicos. 

 

2.4.1 - ABERTURA NUMÉRICA 

 

Fibras ópticas são estruturas que admitem que um raio de luz penetre no núcleo da 

estrutura segundo um ângulo 𝜃 feito com o eixo longitudinal da fibra [1]. O eixo longitudinal 

representa a normal entre a interface dielétrica composta pelo ar e pela face de entrada da 

fibra óptica [1,4]. Por se tratar de uma interface dielétrica com diferentes índices de refração 

(𝑛0 ≠   𝑛𝑛) faz com que, o raio incidente mude direção fazendo um novo ângulo 𝛼 com o eixo 

longitudinal e se propague em direção as paredes do núcleo com um ângulo de incidência 𝛾. 

Logo, a abertura numérica determina um ângulo máximo (𝜃𝑚𝑎𝑥) de aceitação para os raios de 

luz que atingem a face interna do núcleo da fibra óptica e pode ser visualizado na figura 2.18. 

 

𝐴𝑁 = 𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑚𝑎𝑥) = √𝑛𝑛
2 − 𝑛𝑐

22
                                     (2.7) 

 

 

Figura 2.18 Abertura Numérica [1]. 
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2.4.2 - DISPOSIÇÃO DO INDICE DE REFRAÇÃO E NÚMERO DE          

MODOS GUIADOS 

 

A fibra óptica é composta de camadas cilíndricas concêntricas com diferentes índices 

de refração. As distribuições e variações dos índices de refração desde a parte mais interna do 

núcleo até a parte mais externa da casca são fortemente dependentes dos materiais utilizados 

[1].  

Impurezas também podem ser empregadas a partir de dopagens de acordo com o 

processo de fabricação da fibra óptica a fim de construir um perfil de índice de refração 

desejado fazendo que o guia óptico comporte-se como um sistema contínuo de lentes que 

refocaliza o feixe luminoso a fim de mantê-lo confinado ao núcleo à medida que se propaga 

[4]. 

 

 

Figura 2.19 Distribuição do Índice de Refração e Numero de Modos Guiados [10]. 

 

Como pode ser visto na figura 2.19, se tem a fibra de índice degrau (SI - Step Index) e 

a fibra de índice gradual (GI – Graded Index). As fibras SI e GI são fibras multimodos, ou 

seja, são guias ópticos que possuem um diâmetro grande comparado ao comprimento de onda 

da luz guiada permitindo que o campo eletromagnético da luz possa se distribuir de diferentes 

formas no interior da fibra [4]. Esta característica permite com que vários modos propaguem-

se no núcleo da estrutura.  
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Nas fibras monomodo, apenas um único modo é propagado devido a grande redução 

do diâmetro do núcleo da fibra óptica (Ordem do Comprimento de onda 𝜆) ou nas diferenças 

entre os índices de refração do núcleo e casca. 

 

2.4.3 - DISPERSÃO NA FIBRA ÓPTICA 

 

O fenômeno de dispersão na fibra óptica pode ter causas variadas, porém sua 

característica está associada ao fato de que diversos modos de propagação são transmitidos 

através de uma fibra óptica com velocidades diferentes. Portanto, os modos ao se propagarem 

com velocidades diferentes em toda extensão do guia de onda óptico atingem o receptor em 

tempos distintos, promovendo um alargamento temporal do sinal de entrada em relação ao 

sinal recebido no receptor. 

A dispersão ocasionará que um sinal na forma de um pulso chegue com uma 

amplitude menor e com uma largura temporal aumentada, ou seja, a distribuição da energia do 

pulso vai encontra-se em um maior espaço de tempo. Este alargamento pode ocasionar sérios 

problemas em um sistema digital modulado por um trem de pulsos, pois os alargamentos dos 

pulsos podem promover uma superposição de pulsos vizinhos gerando uma interferência entre 

símbolos vizinhos [4]. Esta interferência pode promover erros no receptor já que o sinal 

decodificado será a composição dos pulsos que chegam em intervalos de tempo diferentes 

podendo comprometer o nível de decisão entre o valor “zero” e  o valor “um” podendo 

ocasionar um erro de “bit”. 

 

 

Figura 2.20 Erro de “bit” ocasionado pela dispersão do sinal Óptico [2]. 
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Conforme pode ser observado na figura 2.20, o erro de “bit” deve ser evitado. Para que 

isto aconteça, é necessário que ocorra o aumento da separação temporal entre os pulsos, isto é 

possível graças à redução da taxa de transmissão em bits por segundo [4]. 

Os efeitos sobre a dispersão do sinal guiado podem ser classificados de diferentes formas. 

 

 Dispersão Modal 

 Dispersão Material 

 Dispersão de Guia de Onda 

 Dispersão de Polarização 

 

Tendo em vista que a Dispersão total quadrática seja a soma quadrática de todos os 

fenômenos de dispersão separadamente e a dispersão modal apresente inconvenientes mais 

graves (Alargamento temporal) em relação aos outros efeitos de dispersão na transmissão de 

sinal através de uma fibra de poli-metil-metacrilato (PMMA) com índice de refração degrau 

[1], será estudado basicamente o fenômeno da dispersão modal. 

 

 (2.8) 

 

 

Observação: A dispersão material e a dispersão de guia de onda são de mesma natureza 

impossibilitando que na prática possam ser determinadas separadamente, a composição entre 

as duas é conhecida como dispersão cromática [2]. 

 

2.4.3.1 - DISPERSÃO MODAL 

 

Conforme visto nas seções anteriores, determinadas características das fibras ópticas, 

como a abertura numérica e o diâmetro do núcleo grande em relação ao comprimento de onda 
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da luz (𝜆) podem ocasionar percursos diferentes realizados no interior do núcleo. Estes 

percursos de propagação diferentes acontecem devido as diferentes formas que o campo 

elétrico da luz pode se distribuir no interior do núcleo do guia de onda óptico, ou seja, a 

dispersão modal ocorreria mesmo que nossas fontes de luz fossem monocromáticas (sem 

largura espectral), por isso esta dispersão também e conhecida como dispersão 

monocromática [4]. Na figura 2.21 pode ser visualizado o multipercurso decorrente da 

dispersão modal. 

 

 

Figura 2.21 Multipercurso do Feixe Óptico no Núcleo da Fibra (Dispersão Modal) [11]. 

 

A dispersão monocromática é especificada como unidade de comprimento por  

unidade de tempo (𝑛𝑠
𝐾𝑚⁄ ) .Importante ressaltar que para taxas de transmissão elevadas 

superiores a Mbps (Megabits por segundo), alargamentos temporais de nanosegundos podem 

promover erros de “bits”. 

 

∆ ( 
𝜏

𝐿
 )

𝑀𝑂𝐷
=   

𝑛𝑛(𝑛𝑛−𝑛𝑐)

𝑐𝑛𝑐
     (𝑛𝑠

𝐾𝑚⁄ )                           (2.9) 

 

Observação: A máxima diferença de tempos entre percursos ocorrerá entre o modo de mais 

baixa ordem que se propaga paralelamente ao eixo axial da fibra e o modo de mais alta ordem 

que se propaga através de múltiplas reflexões entre núcleo e casca com um ângulo de 

incidência igual ao ângulo critico.  
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2.4.4 - POLI-METIL-METACRILATO (PMMA) 

 

O PMMA é o material mais utilizado na fabricação das fibras ópticas plásticas. Na 

figura 2.22 pode ser visualizada a estrutura do monômero e do polímero. 

 

 

Figura 2.22 Estrutura da Molécula de PMMA [1]. 

 

2.4.4.1 - ATENUAÇÃO NA FIBRA PLÁSTICA DE PMMA 

 

Quando falamos de atenuação geralmente relacionamos potência de saída do sistema 

com a potência de entrada do sistema conforme visualizado na figura 2.23. Na pratica, esses 

valores muitas vezes possuem uma ordem de grandeza muito elevada, o que dificultaria 

atribuir significado pratico e intuitivo. Para isto foi utilizada a escala logaritma para um 

melhor significado funcional das medições realizadas. Na equação 2.10 pode ser visualizado 

uma forma de realizar o cálculo da atenuação. 

 

 

Figura 2.23 Definição de Atenuação [1]. 

 

𝐴𝑡𝑡 = −
10

𝐿
𝐿𝑜𝑔10 (

𝑃0

𝑃𝐿
)  (𝑑𝐵

𝑘𝑚⁄ )                                   (2.10) 
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Observação: Importante Ressaltar que o decibel (dB) não é uma unidade de medida e sim uma 

relação entre grandezas físicas do mesmo tipo (Potências, neste caso). 

 

A atenuação é um dos mecanismos mais importantes na passagem da luz pelo núcleo 

da fibra óptica e é fortemente dependente do comprimento de onda. Este fenômeno ocorre 

basicamente pela absorção causada pelas vibrações das ligações dos elétrons que constituem 

os átomos que formam a molécula de PMMA [1] e pode ser visualizado na figura 2.24. 

 

 

Figura 2.24 Atenuação devida absorção de energia [1]. 

 

Para fins práticos na engenharia, utiliza-se a curva da atenuação por comprimento de 

onda já levando em consideração a absorção da energia causada por todas as ligações entre os 

átomos que compõem a molécula de PMMA.  
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Figura 2.25 Atenuação da fibra óptica plástica de PMMA [1]. 

 

A figura 2.25 nos mostra uma das principais motivações para realização deste 

trabalho, conforme pode ser observado, a fibra óptica plástica de PMMA possui a atenuação 

mínima em torno de 560-570 nanômetros que é a faixa espectral que este trabalho visa 

construir a fonte óptica amarela. 

 

2.5 - FIBRAS ÓPTICAS FLUORESCENTES E CINTILANTES 

 

As Fibras ópticas fluorescentes (FPOFs) são fabricadas a partir do poliestireno e são 

adquiridas no mercado a um baixo custo. São fibras que possuem uma grande abertura 

numérica (em torno de 0,58), facilitando o acoplamento da luz proveniente da fonte ao núcleo 

da fibra; apresentam um valor de índice de refração do núcleo de aproximadamente 1,6 e um 

grande diâmetro (0,9 mm) além das mesmas serem de fácil conexão com Fibras de poli-metil-

metacrilato (PMMA) que possuem diâmetro de 1 mm, valor de índice de refração 1,49 e 

abertura numérica de 0,5 [12,13]. 

As fibras Ópticas plásticas de poliestireno puro possuem atenuação em torno de 150 

dB/km para um comprimento de onda em torno de 570 nm e estão disponíveis nas cores 

verde, vermelha e amarela. 



29 
 

 

Neste trabalho, serão utilizadas fibras ópticas plásticas de poliestireno fluorescentes 

amarelas (figura 2.26) como um mecanismo de geração de luz amarela (560 nm) de forma 

indireta, no qual a FPOF será excitada (ou bombeada) por um LED verde DieMount (520 nm) 

e desta forma ocorrerá uma conversão rápida de comprimento de onda do verde (520 nm) para 

o amarelo (560 nm). 

 

 

Figura 2.26 Fibra Óptica Plástica Fluorescente Amarela com encapsulamento de poliestireno preto [13]. 

   

2.6 - MODULAÇÃO 

 

A modulação é uma técnica utilizada em telecomunicações que realiza uma alteração 

sistemática de um sinal (Portadora) que possui características adequadas ao meio por outro 

sinal que contém a informação (Sinal Modulante). Esta alteração pode ocorrer com a variação 

da Amplitude, Frequência ou Fase da Portadora, ou uma combinação, conforme a alternância 

do Sinal Modulante. 

 

2.6.1 - MODULÇÃO ANALÓGICA EM AMPLITUDE (AM) 

 

A modulação em amplitude consiste na variação da amplitude da portadora conforme 

a alternância do sinal modulante analógico. Para essa aplicação junto com o sinal modulado 

com portadora suprimida transmite-se uma portadora pura que elimina a necessidade de gerar 

uma portadora no receptor [14]. Na equação 2.11 descreve no tempo o sinal modulado 

transmitido. 
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𝜑𝐴𝑀(𝑡) = (𝐵𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑚𝑡))𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑝𝑡) + 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑝𝑡) = (𝐵𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑚𝑡) + 𝐴)𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑝𝑡)        (2.11) 

 

Onde, 

𝜔 = 2𝜋𝑓                                                                                                                              (2.12) 

𝜔𝑝  Frequência angular da portadora 

𝜔𝑚  Frequência angular do sinal modulante 

A  Amplitude da portadora 

𝐵  Amplitude do sinal Modulante 

 

A parcela (𝐵𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑚𝑡))𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑝𝑡) mostra a amplitude da portadora variando conforme 

o sinal modulante 𝐵𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑚𝑡) e a parcela 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑝𝑡) é a transmissão da portadora pura. Na 

figura 2.27 pode ser visualizado o esquema de modulação através da equação 2.11. 

 

 

Figura 2.27 Sinal Modulado em Amplitude no tempo [15]. 

 

O espectro do sinal modulado transmitido é dado pela transformada de Fourier da 

equação 2.11 e pode ser visualizado algebricamente na equação 2.13 e graficamente na figura 

2.28: 
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𝜑𝐴𝑀(𝑡)
£

⇔ ∅𝐴𝑀(𝜔)  = (
1

2
 ( 𝜋𝐵 ( 𝛿(𝜔 +  (𝜔𝑝 + 𝜔𝑚)) +  𝛿(𝜔 +  (𝜔𝑝 − 𝜔𝑚)) +

𝛿 (𝜔 − ( 𝜔𝑝 − 𝜔𝑚)) + 𝛿(𝜔 − ( 𝜔𝑝 + 𝜔𝑚))) + 𝜋𝐴 ( 𝛿(𝜔 +  𝜔𝑝) + 𝛿(𝜔 −  𝜔𝑝)) )     (2.13) 

  

 

 

Figura 2.28 Espectro da Modulação em Amplitude [14]. 

 

2.6.2 - RESPOSTA EM FREQUÊNCIA 

 

A resposta em frequência é um mecanismo que avalia um sistema quanto às variações 

de frequência na entrada dada uma amplitude constante. A amplitude deve possuir um nível 

adequado a fim de evitar distorções por saturação do sistema, ou seja, o sistema deve ser 

linear ou a amplitude deve possuir um nível adequado para que se trabalhe nos pontos das 

curvas de um dispositivo onde o sistema seja mais linear possível [16]. 

 

2.6.3 - LARGURA DE BANDA 

 

A largura de Banda é um conceito que se refere a um grupo de frequências na qual o 

limite superior e inferior da banda se encontra 3 dB abaixo de um platô plano de frequências. 

O limite superior é conhecido também como a frequência máxima de modulação que em um 

sistema analógico pode permitir transferência de canais analógicos formando uma Banda 

Básica (Conjunto de sinais analógicos que contém informação) para ser transportada por um 
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meio físico, já no sistema digital uma grande largura de Banda permite taxas de transferência 

de dados elevadas, já que aumentando-se a frequência do sinal modulante diminui-se a largura 

temporal do bit e consequentemente a largura do pulso, permitindo uma maior transferência 

de dados (informação). 

 

 

Figura 2.29 Exemplo de Largura de Banda de um Sistema [17]. 

 

Ao observar a figura 2.29 percebe-se que a largura de banda do sistema é dada pela 

equação 2.14:  

 

𝐵 = 𝑓2 − 𝑓1                                                     (2.14) 

 

Conforme pode ser visto, as frequências 𝑓1 e 𝑓2encontram-se 3 dB abaixo da 

frequência central (𝑓𝑐) definindo assim o limite da banda de um sistema. A frequência 𝑓2 

também é conhecida como a frequência máxima de modulação do sistema. 
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2.6.4 - MODULAÇÃO DIGITAL ON/OFF-KEYING RETURN TO ZERO 

(OOK-RZ) 

 

A modulação digital OOK-RZ é uma técnica baseada na transmissão de dois símbolos 

para representar os bits 0 e 1 [4]. A transmissão destes símbolos pode ser representada por um 

determinado nível de tensão (ou de potência óptica) em uma transmissão via fibra óptica. A 

principal característica da modulação OOK-RZ é possuir uma baixa eficiência espectral, pois 

sempre que há uma transmissão de um bit, sendo ele 0 ou 1 há um retorno a zero antes da 

transmissão do próximo bit, esta característica pode ser vista como um relaxamento do 

sistema [4]. 

A modulação OOK-RZ também permite uma maior tolerância ao fenômeno da 

dispersão, pois como os pulsos estão mais espaçados devido ao retorno a zero, há uma menor 

probabilidade de que o alargamento do pulso ocasione uma interferência intersimbólica e 

consequentemente distorção do sinal e aumento da taxa de erro.   

 

 

Figura 2.30 Sinal OOK-RZ [18]. 

 

Conforme pode ser visualizado na figura 2.30 percebe-se que a largura do pulso ocupa 

sempre um valor menor do que o tamanho (alocação do intervalo de temporal) do bit (𝑇𝑏). 

Portanto é possível concluir em que, em um sistema digital com modulação OOK-RZ, 

desprezando-se os efeitos de dispersão, se tem a taxa de transmissão máxima em bits por 

segundo sendo numericamente igual à frequência máxima de modulação. 
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Figura 2.31 Sinal OOK-RZ com efeito da dispersão [2]. 

 

A figura 2.31 mostra como os efeitos da dispersão podem limitar a sua taxa de 

transferência de dados, pois quanto maior a frequência de modulação do sinal RZ, menor será 

o tamanho do bit (𝑇𝑏) e a largura do pulso visto que o efeito de alargamento do pulso 

ocasionado pela dispersão permanece constante [3].  

Observação: É importante ressaltar a distorção que ocorre no sinal após a propagação na fibra 

óptica e lembrar que a dispersão não se caracteriza por atenuação do sinal, pois a queda de 

amplitude do sinal ocorre por espalhamento da energia do pulso em um maior intervalo de 

tempo. 

Levando-se em consideração os efeitos da dispersão se tem a taxa máxima de 

transferência de dados na equação 2.15: 

 

                           𝑅𝑅𝑍 =
0.35

∆𝜏
   (bps)                                           (2.15) 

 

Onde, 

∆𝜏 – Alargamento do Pulso gerado pela dispersão 
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2.6.5 - RECEPÇÃO  

 

A demodulação do sinal modulado em amplitude não possui a necessidade de produzir 

a portadora no receptor já que no sinal transmitido encontra-se a portadora óptica. A 

recuperação do sinal original ocorre através de um fotodetector capaz de produzir uma 

fotocorrente dada uma determinada potência de luz incidente.  Essa capacidade de um 

fotodetector produzir corrente a partir de uma potência óptica é definida como responsividade 

e pode ser visualizada na equação 2.16. 

 

                     𝑅(𝜆) =
𝐼𝑃𝐷

𝑃
=

𝜂𝑒𝜆

ℎ𝑣
   (𝐴

𝑊⁄ )                                      (2.16) 

 

A característica de responsividade é atribuída ao fotodiodo que é um dispositivo 

semicondutor baseado em uma junção PN semelhante a um diodo comum, porém capaz de 

gerar uma fotocorrente quando ocorre à incidência de potência óptica. O fotodiodo é o 

principal elemento de um circuito de recepção óptica, em geral deve ser um dispositivo 

rápido, altamente linear, que exibe uma grande eficiência quântica dependendo da sua 

aplicação. Na figura 2.32 pode ser visualizado o circuito equivalente do fotodetector [19]. 

 

 

Figura 2.32 Circuito Equivalente do Fotodetector [19]. 
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Observando a figura 2.32 podemos notar novos parâmetros como a corrente de escuro (𝐼𝐷) 

que aparece devido a polarização do fotodiodo, também conhecida como corrente de fuga, a 

capacitância de junção que é uma característica da existência da região de depleção na 

interface de componentes semicondutores com dopagens opostas. A capacitância de junção 

leva a larguras de bandas menores do receptor se o fotodiodo não for polarizado 

reversamente, isto acontece porque a polarização reversa aumenta a largura da região de 

depleção e consequentemente diminui capacitância da região de depleção [19]. Por fim, temos 

as resistências que são baixas visto que o fotodiodo é formado de materiais semicondutores e 

a resistência de carga (Load Resistance) que é responsável por converter uma fotocorrente em 

uma tensão de saída para visualização em um osciloscópio ou para equipamento de 

Telecomunicações. 
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3   FONTE ÓPTICA AMARELA (560 nm) 

 

3.0 - INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo, será explicado como foi realizada a construção e a caracterização da 

fonte óptica amarela baseada na conversão rápida de comprimento de onda.  

 

3.1 - Construção da Fonte Óptica Amarela  

 

A empresa alemã DieMount GmbH adquire “chips” semicondutores de LEDs multi-

poços quânticos ultra brilhantes no mercado internacional. De posse destes chips, a empresa 

com a própria tecnologia que desenvolveu e patenteou, realiza a montagem e comercializa os 

seus “POF-coupled LEDs”, onde os tais chips ficam precisamente posicionados no foco de 

um micro paraboloide plástico. Desta forma, foi possível aumentar a eficiência de 

acoplamento LED com POF PMMA standard em cerca de 7 dB (ou por um fator de 5) [13]. 

Em 2014/2105, o grupo do LaCOp/UFF utilizou um destes POF-coupled LEDs emitindo no 

verde (520 nm) para excitar fibras fluorescentes no amarelo para gerar “pulsos” amarelos 

visando comunicações. Foi então possível extrair 100 μW de potência em 560 nm [20]. A 

seguir, pequenos segmentos de POF fluorescente foram encapados com jaqueta de polietileno 

preto, clivados e enviados para a DieMount. Desta forma, conforme as nossas especificações, 

a empresa fez a montagem de vários dispositivos do tipo FPOF-coupled LEDs. Isto significa 

que a luz gerada pelo LED passou a ser diretamente acoplada na FPOF. De fato, como era o 

objetivo, obteve-se uma maior eficiência de acoplamento óptico e foi possível extrair 330 μW 

de potência óptica em 560 nm [13]. 

A construção da fonte óptica amarela foi realizada pela empresa DieMount GmbH 

utilizando o acoplamento entre um SLED (Diodo Emissor de Luz de Superfície) de multi-

poços quânticos  com espectro centrado em 520 nm, largura espectral de aproximadamente 30 

nm e uma fibra óptica de plástico de poliestireno fluorescente cintilante amarela (FPOF) com 
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abertura numérica em torno de 0.58, diâmetro de núcleo de 0.9 mm e índice de refração do 

núcleo de 1,6. 

 

 

Figura 3.1 Estrutura da Fonte Óptica Amarela [13]. 

 

Na figura 3.1 observa-se o SLED produzido pela empresa alemã DieMount GmbH que 

baseia-se em uma configuração de refletor parabólico micro estruturado, responsável pela 

elevada potência óptica acoplada na FPOF [13]. A alta eficiência de acoplamento entre a luz 

gerada e a FPOF de grande abertura numérica ocorre no foco do refletor parabólico. Este 

sistema permite a emissão de luz com ângulo de divergência de ± 4°, em relação ao eixo 

óptico, facilitando o acoplamento entre a FPOF com abertura numérica em torno de 0,58 e a 

fibra óptica de plástico de PMMA com abertura numérica em torno de 0,5. Na figura 3.2 é 

possível observar o SLED após a montagem realizada pela DieMount GmbH. 

 

 

Figura 3.2 Fonte Óptica Amarela montada pela DieMount onde a FPOF clivada e encapada foi enviado pelo LaCOp/UFF. 
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3.2 - CONVERSÃO RÁPIDA DE COMPRIMENTO DE ONDA 

 

A ideia de construir uma fonte amarela baseada na conversão rápida de comprimento 

de onda surgiu da investigação do uso de uma FPOF amarela para funcionar como um 

amplificador óptico na banda em torno de 560-570 nm. Entretanto, este intento não foi 

possível de ser obtido com vários esquemas de bombeio com luz de LEDs verdes (520 nm) ou 

laser do tipo Nd-YAG (532 nm) de até 50 mW de potencia CW. A razão disto pode ser vista 

em [20] onde dados experimentais permitem fazer uma estimativa de aproximadamente 7 ns 

como o tempo típico de recombinação dos portadores. Este intervalo de tempo relativamente 

curto não favorece a amplificação óptica, pois a inversão de população é rapidamente 

desmanchada. Os EDFAs (Amplificadores a Fibra dopada com Érbio) são os amplificadores 

ópticos (tecnologia de sílica) de maior sucesso técnico e comercial, isto porque exibem um 

tempo de recombinação de portadores da ordem de 10 ms. Então, para que um amplificador 

óptico no visível funcione, o meio de ganho terá de responder lentamente e/ou a potência 

óptica de bombeio terá de ser impraticavelmente alta. No entanto, apesar do esquema FPOF + 

LED ou FPOF + LD não formar um amplificador óptico, pode formar um conversor rápido de 

comprimento de onda. Conversor porque gera fluorescência, e rápido porque o tempo de 

recombinação dos portadores foi estimado ser no máximo de aproximadamente 7 ns [20].  

A ideia de conversão de comprimento de onda ocorre através de um processo indireto, 

no qual advém a emissão de luz em torno 560-570 nanômetros através de um bombeamento 

de luz com um LED em 520 nm utilizando fibras ópticas plásticas fluorescentes amarelas 

(FPOFs) [13].  

A conversão de comprimento de onda deve ser rápida para enlaces digitais utilizando 

POFs [13], pois assim os pulsos gerados de forma indireta em 560-570 nm terão uma largura 

temporal mais próxima possível dos pulsos gerados em 520 nm de forma direta [20]. 

Como visto na seção 2.4.4.1, a emissão de pulsos de luz em torno de 560-570 nm 

sofrem atenuação mínima nas fibras ópticas plásticas de PMMA que é de aproximadamente 

≅ 70 dB/Km.  
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3.2.1 - Experimental  

 

A fim de verificar o fenômeno de conversão rápida de comprimento de onda, foram 

determinados os espectros do LED DieMount com emissão em 520 nm e das amostras 

montadas pela DieMount com acoplamento direto na FPOF. A montagem experimental pode 

ser visualizada na figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3 Montagem experimental em que se determinou o espectro do LED verde e das amostras construídas 

pela DieMount. 

 

O experimento consistiu em alimentar o LED com uma fonte de tensão DC, foi 

utilizado um resistor de 110 Ω em série para evitar variações bruscas de corrente e um 

possível dano ao LED, manteve-se constante uma corrente de 20 mA. A luz gerada se 

propagou primeiramente por uma fibra de sílica até que foi detectado pelo Espectrômetro-

CCD da THORLABS. Após a luz ser detectada, o Espectrômetro-CCD é conectado à um 

laptop via porta USB onde os dados de intensidade são exibidos por meio de um Software de 

controle e aquisição chamado SPLICCO fornecido pela THORLABS junto com o 

instrumento. O espectro do LED verde (520 nm) e das amostras montadas pela DieMount 

(560 nm)  foram obtidos e podem ser visualizados nas figuras 3.4 e 3.5 respectivamente. 
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Figura 3.4 Espectro do LED DieMount GmbH (520 nm). 

 

 

Figura 3.5 Espectro após Conversão Rápida de Comprimento de Onda (560-570 nm). 
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A figura 3.5 nos mostra o espectro de emissão em torno de 560-570 nm após o 

bombeamento de luz verde (520 nm) em uma Fibra fluorescente cintilante (FPOF) e a 

conversão rápida de comprimento de onda. 

 

3.3 - Avaliação da Linearidade da Fonte Óptica Amarela 

 

A caracterização da região onde se apresenta um maior comportamento linear na 

resposta E-O (Elétrico-Óptica), O-E ou O-O de um dispositivo óptico, sendo tanto um laser 

diodo quanto um LED, moduladores ou conversores de comprimento de onda, é determinada 

através de suas respectivas funções transferência. A função transferência, tanto de um laser 

diodo quanto de um LED, podem ser determinadas de maneira experimental através de curvas 

potência vs corrente. 

A determinação da função transferência de fontes ópticas é de extrema importância já 

que influenciam diretamente na eficiência do sistema tanto analógico quanto digital. Nestes 

sistemas, trabalhar em regiões não lineares de um determinado dispositivo pode ocasionar 

distorções do sinal visto o surgimento de frequências harmônicas e combinações de ordem n 

de dois ou n tons de frequência. Estas combinações de diferentes tons de frequências podem 

ser vistas como fontes de interferência, e por isso são conhecidas como frequências espúrias 

de intermodulação.   

 

3.3.1 - Experimental  

 

Foram determinadas as curvas experimentais de potência vs corrente do LED verde da 

DieMount GmbH e da Fonte Óptica Amarela utilizando o LED Verde da DieMount GmbH 

após o acoplamento na FPOF.  

Este experimento consistiu na utilização de uma fonte de tensão ligada em série com 

um amperímetro para monitoração da corrente, um resistor de 110 Ω para limitar a variação 
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brusca de corrente e evitar que o LED possa vir a queimar, um LED DieMount GmbH (520 

nm) com acoplamento na FPOF e um medidor de potência óptica da Thorlabs (PM20). 

 

 

Figura 3.6 Montagem experimental utilizada para a obtenção de curvas de potência vs corrente da fonte óptica amarela. 

 

Conforme pode ser visualizado na figura 3.6, o experimento consistiu em realizar 

pequenas variações na fonte de tensão possibilitando a obtenção de valores de corrente visto 

no amperímetro e consequentemente valores de potência óptica emitida monitorada pelo 

medidor de potência óptica PM20 Thorlabs. 

Assim como foi feito previamente, também foram obtidas as curvas de potência vs 

corrente do LED DieMount GmbH sem acoplamento fluorescente utilizando a mesma 

montagem vista anteriormente. 
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Figura 3.7 Montagem Experimental Utilizada para  a obtenção de curvas de potência vs corrente do LED DieMount GmbH 

520 nm. 

 

Na figura 3.7 observamos que foram utilizados os mesmo métodos e equipamentos 

para coleta de dados do que na montagem da figura 3.6.  

A partir dos dados obtidos experimentalmente, foram geradas as curvas de potência 

óptica vs corrente tanto da fonte óptica amarela (560 nm) observada na montagem da figura 

3.6 quanto do LED DieMount GmbH ( 520 nm) observado na montagem da figura 3.7. 

 

 

Figura 3.8 Função Transferência (E-O) da Fonte Óptica Amarela e LED DieMount GmbH. 
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Analisando as curvas de potência vs corrente do gráfico da figura 3.8, percebe-se que 

até aproximadamente 7 mA a conversão de comprimento de onda do verde (520 nm) para o 

amarelo fluorescente (560 nm) é linear com o aumento da potência de bombeamento ou 

corrente. Acima de 7 mA, a potencia amarela fluorescente apresenta um comportamento tipo 

saturação, embora o valor absoluto continue aumentando até a corrente máxima aplicada. 

Portanto, pode ser previsto que operar acima de 7 mA realizando uma modulação 

analógica não é muito indicado já que a operação de um dispositivo em regiões não lineares 

pode ocasionar surgimento de novas frequências e consequentemente na distorção do sinal 

modulado. 

O ideal é trabalhar na região mais linear possível de um determinado dispositivo, 

porém a modulação digital apresenta uma maior imunidade a distorções provenientes de não 

linearidade do que a modulação analógica. 

A fim de obtermos uma conclusão sobre a função transferência da fonte Óptica 

Amarela, foi realizada uma normalização física entres os dados experimentais que 

construíram as curvas do gráfico da figura 3.8. A normalização física consiste em realizar a 

operação matemática de divisão da potência amarela sobre a potência verde para cada valor 

de corrente comum. Isto nos possibilitará em determinar o fator de conversão de potência 

verde (520 nm) em potência amarela fluorescente (560 nm). 

 

 

Figura 3.9 Fator de Conversão de Luz Verde (520 nm) em Luz Amarela Fluorescente (560 nm). 
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Observando o gráfico da figura 3.9, percebe-se que a conversão de luz verde em luz amarela 

fluorescente encontra seu máximo em torno de 2 mA, quando a eficiência de conversão 

alcança aproximadamente 29%. Após seu pico em torno de 2 mA, fica evidente a queda do 

fator de conversão com o aumento da corrente. Deve-se atentar pelo fato de que o LED verde 

puro não possui necessariamente as mesmas características do LED verde integrado pela 

DieMount com a FPOF. De acordo com os resultados obtidos em [13,20], acredita-se que a 

eficiência de conversão aqui obtida possa estar superestimada. 

Os resultados encontrados para o fator de conversão na figura 3.9 são previstos através 

de dados experimentais, já que a fabricante do LED verde DieMount GmbH (520 nm) não 

disponibiliza suas curvas de potência óptica vs corrente no DATASHEET  do dispositivo. 

 

3.4 - Resposta Espectral da Fibra Óptica Plástica Fluorescente  

 

Nesta seção será estudada a resposta espectral da fibra óptica plástica fluorescente a 

fim de caracterizá-la como um filtro, determinando o seu perfil de transmitância e então 

verificando qual tipo de filtro e respectivos parâmetros como comprimento de onda central, 

largura ou comprimento de onda de corte (𝜆𝑐). 

 

3.4.1 Experimental 

 

Neste experimento foi determinada a resposta espectral da fibra óptica plástica 

Fluorescente (FPOF). Foram utilizadas duas amostras de FPOF, sendo a primeira com um 

comprimento de 7.5 mm e a segunda com um comprimento de 17.7 mm. Na figura 3.10 pode 

ser visualizada a montagem utilizada.  
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Figura 3.10 Montagem Experimental Utilizada para obtenção da Resposta Espectral da FPOF. 

 

Como visto na figura 3.10, o experimento consistiu em alimentar uma lâmpada branca 

(450 – 700 nm) com uma fonte de tensão com 9 Volts. A luz branca gerada se propagou 

primeiramente por uma amostra de tamanho 7.5 mm de fibra fluorescente até que foi 

detectado pelo Espectrômetro-CCD da THORLABS que é um instrumento óptico que realiza 

medições de intensidade da luz em função do comprimento de onda na faixa espectral 38-800 

nm. Após a luz ser detectada o Espectrômetro-CCD, é conectado à um laptop via porta USB 

onde os dados de intensidade são exibidos por meio de um Software de controle e aquisição 

chamado SPLICCO fornecido pela THORLABS junto com o instrumento. 

Utilizando o software SPLICCO como ferramenta, os dados foram salvos em um 

arquivo tipo CSV através de uma planilha e foram abertos no Software MATLAB, onde se 

gerou os gráficos de filtros espectrais do tipo passa-alta que podem ser visualizados nas 

figuras 3.11 e 3.12. 
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Figura 3.11 Resposta Espectral da FPOF (L=7,5 mm) comportando-se como um filtro passa-alta. 

 

Na figura 3.11, foi utilizado o principio da normalização física, onde foi dividido 

matematicamente ponto-a-ponto a intensidade de luz branca que propaga-se pela FPOF pela  

intensidade de luz branca que propaga-se por uma POF normal de PMMA. 

Conforme pode ser visualizado na figura 3.11, a FPOF possui um comportamento de 

filtro passa-alta onde permite a passagem de altos comprimentos de onda acima do lambda de 

corte (λc = 547 nm) e atenua os comprimentos de onda abaixo do lambda de corte. 

Assim como foi realizado para amostra de 7,5 mm também foi realizado para uma 

amostra de 17,7 mm de comprimento utilizando a mesma montagem experimental e 

equipamentos descritos acima. Na figura 3.12 pode ser visualizada a resposta espectral da 

FPOF (17,7 mm). 
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Figura 3.12 Resposta Espectral da FPOF (L=17.7 mm) comportando-se como um filtro passa-alta. 

 

Conforme pode ser visualizado na figura 3.12, se tem um gráfico com o 

comportamento de um filtro passa-alta assim como encontrado no gráfico da figura 3.11. 

Pode-se também notar que, com o aumento do comprimento da FPOF, há um deslocamento 

do lambda de corte para maiores comprimentos de onda (red-shift). Trata-se de um efeito 

chamado de re-absorção, onde há uma filtragem cumulativa causando o red-shift. Deve-se 

notar que o espectro de fluorescência convolui com a rampa de subida do filtro, então a re-

absorção causa um ligeiro deslocamento do centro do espectro fluorescente em função do 

comprimento da FPOF. Este red-shift deverá ir ocorrendo até que cesse completamente a 

existência de luz amarela. 
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3.5 - Medidas de Eficiência Espectral na Geração de Luz Fluorescente 

 

Por fim, nesta seção serão estudadas as medidas de Eficiência espectral na geração de 

Luz fluorescente. Como visto na seção anterior, o aumento do comprimento da FPOF 

ocasiona o fenômeno da re-absorção da luz fluorescente gerada e, consequentemente, uma 

menor intensidade de emissão de luz amarela. 

Para melhorar a eficiência da produção de luz fluorescente deve se otimizar as 

amostras da fonte óptica amarela produzida pela empresa alemã DieMount GmbH com um 

auxílio de um clivador para que ao se clivar a FPOF encontre o comprimento ideal para que 

toda luz verde seja convertida em luz amarela fluorescente e evite o desperdício da luz de 

bombeamento verde. Se a FPOF for demasiadamente curta, irá “sobrar” luz de bombeio verde 

que não foi absorvida. Se a FPOF for demasiadamente longa, a luz de bombeio verde se 

extingue antes do término da FPOF [20], neste ponto a luz amarela se propaga e continua a 

ser apenas absorvida, não gerada. Então, dada certa potência óptica de bombeio, haverá um 

comprimento otimizado LOPT de FPOF onde o verde será totalmente absorvido e a 

continuação da re-absorção do amarelo fica suprimida. 

 

3.5.1 – Experimental 

 

O objetivo deste experimento é o de otimizar o comprimento das FPOFs constituintes 

das amostras produzidas pela empresa alemã DieMount GmbH para futura construção dos 

transmissores ópticos (incluindo os circuitos eletrônicos) . Os equipamentos utilizados foram 

fonte de tensão, amperímetro, resistor de 110 Ω, Espectrômetro-CCD, medidor de potência 

óptica PM20 THORLABS e um LED DieMount com acoplamento FPOF de comprimento 

inicial igual a 43,5 mm. 

A fim de manter uma maior estabilidade mecânica, evitando assim que o LED ficasse 

solto na bancada, se construiu um circuito simples com um conector, resistor de 110 Ω e um 

encaixe elétrico para fonte óptica amarela a fim de realizar as medições com uma maior 
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precisão. Na figura 3.13 pode ser visualizada a montagem experimental utilizada neste 

experimento. 

 

 

Figura 3.13 Montagem Experimental Utilizada para Otimizar a Fonte Óptica Amarela (FPOF). 

 

Como visto na figura 3.13, o experimento consistiu em alimentar a fonte amarela com 

uma corrente constante de 20 mA que pode ser vista no amperímetro. 

A partir deste momento, com o auxílio de um clivador, foram realizadas sucessivas 

reduções no comprimento da FPOF. Dispondo de um espectrômetro-CCD e um computador 

com o software SPLICCO da THORLABS instalado, foi possível observar o espectro da luz 

amarela fluorescente emitida após estas consecutivas reduções do comprimento da FPOF. Ao 

fim foram realizadas incessantes medições da potência óptica amarela fluorescente emitida 

através do medidor PM20 da THORLABS. Primeiramente clivava-se a FPOF, em seguida 

observava-se o espectro e por último realizava-se a medição da potência óptica amarela. 

Este experimento apresentou uma característica ininterrupta, visto que estes passos 

deviam ser repetidos até que a fonte óptica Amarela encontre-se “otimizada”. Deve-se notar 

que dizer que a fonte amarela está “otimizada”, significa dizer que a FPOF possui 

comprimento de LOPT, ou seja, quando a luz verde começa a aparecer (limiar) no espectro de 

fluorescência. Na figura 3.14 é possível observar a etapa de clivagem da fonte amarela. 
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Figura 3.14 Clivador utilizado para realizar sucessivas clivagens e então reduções no comprimento da FPOF. 

 

 

 

Figura 3.15 Medição da potência óptica amarela emitida com o uso do medidor PM20 Thorlabs a cada redução de 

comprimento da FPOF. 
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Na figura 3.15 observa-se a fonte amarela o mais próximo possível do medidor PM20 

THORLABS a fim de minimizar as perdas por propagação e/ou acoplamento da Luz. 

 

 

Figura 3.16 Gráfico da potência óptica de luz amarela em função do comprimento da FPOF, dado uma corrente constante 

(neste caso 20 mA). 

 

 

Figura 3.17 Gráfico do Espectro da Fonte Óptica Amarela Otimizada. Pode-se notar um pico de muito baixa amplitude em 

torno de 507 nm. 
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Após as sucessivas reduções do comprimento da FPOF, da observação do espectro e 

da medição da potência óptica amarela emitida, a “otimização” da fonte amarela ocorreu 

quando o comprimento LOPT da FPOF passou a ser de 15,50 mm (figura 3.16) e se extraiu 

308 μW de potência amarela. A partir deste momento ao observar o espectro da luz emitida 

pela fonte amarela, notou um pico de emissão em torno de 507 nm (Figura 3.17), isto 

significa que a luz verde emitida pelo LED DieMount (520 nm) está começando a não ser 

totalmente absorvida pela FPOF, determinando assim este comprimento como o ótimo. Uma 

vez que o comprimento da FPOF seja menor do que o ótimo, teremos uma menor potência de 

luz amarela produzida, já que parte da luz verde não estará sendo absorvida pela FPOF, 

impossibilitando assim o fenômeno da conversão do comprimento de onda e um aumento da 

intensidade da luz em 507 nm. Caso o comprimento da FPOF seja maior, teremos uma 

reabsorção da luz amarela produzida, e uma menor potência fluorescente em 560 nm emitida. 

Normalmente, os LEDs verdes produzidos pela DieMount emitem em torno de 520 

nm. Entretanto, foi medido um espectro centrado em 507 nm. Neste caso existem 3 

possibilidades para explicar o ocorrido: 

1º) O LED de bombeio usado de fato emite centrado em 507 nm. 

2º) Na região do verde, o filtro FPOF exibe um perfil de filtragem que privilegia um 

forte blue-shift do espectro de bombeio ao invés do red-shift observado na região espectral da 

fluorescência (laranja-amarelo). 

3º) Uma combinação (parcial) das 2 possibilidades anteriores. Para checar o fato, 

pode-se continuar a diminuir o comprimento da FPOF até aproximadamente 0 mm ao mesmo 

tempo que se monitora o espectro de bombeio da luz verde. Isto não foi realizado porque 

dispomos de poucas amostras de LED + FPOF e o referido teste será destrutivo. 
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4 SISTEMAS ÓPTICOS COM BIAS-TEE 

 

4.0 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo, serão apresentados os componentes básicos para o funcionamento de 

um sistema óptico de comunicação como geradores, fontes de luz, foto-detectores e meio de 

transmissão. Serão realizados testes de desempenho e caracterização do sistema de 

comunicação utilizando um bias-tee com transmissor tanto para entrada de sinais analógicos 

quanto a entrada de sinais digitais. 

 

4.1 COMPONENTES E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM UM 

SISTEMA ÓPTICO DE COMUNICAÇÃO  COM O  BIAS-TEE COMO 

TRANSMISSOR 

 

 Gerador de sinais  

 

 Geradores de sinais são componentes fundamentais, pois irão excitar a entrada do 

transmissor (Bias-Tee) com um sinal de RF. Este sinal pode ser uma senoide simulando uma 

comunicação analógica ou um “trem” de pulsos simulando bits em uma comunicação digital. 

Na figura 4.1 é possível visualizar o gerador de sinais utilizado.  

 

 

Figura 4.1 AFG 3101 (100MHz) da Tektronix [21]. 
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 Fonte de Tensão 

 

A fonte de tensão será responsável por fornecer um nível de tensão DC para que a fonte 

óptica amarela possa ser modulada. Na figura 4.2 é possível visualizar a fonte de tensão 

utilizada. 

 

 

Figura 4.2 ICEL OS-1500 [22]. 

 

 Bias-Tee  

 

O bias-tee é um dispositivo de três portas do tipo T capaz de realizar uma combinação 

entre o sinal de RF, produzido pelo gerador de sinais, com o sinal DC, gerado pela fonte de 

tensão. A ideia é que o sinal de saída (DC+RF) realize uma modulação AM no caso do sinal 

de RF ser uma senoide ou uma modulação RZ no caso do sinal de RF ser um trem de pulsos 

na fonte óptica amarela. Na figura 4.3 é possível visualizar o bias-tee utilizado. 

 

 

Figura 4.3 Bias-Tee da Mini-Circuits modelo ZX85-12G+ que opera de 200 kHz – 12 GHz [23]. 
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 Fonte de Luz 

 

A fonte de luz é responsável por gerar uma portadora óptica que possui 

características adequadas ao meio de transmissão. Esta portadora será modulada por um 

sinal de RF produzido pelo gerador de sinais. Será utilizada a fonte óptica amarela já 

otimizada (LOPT = 15,5 mm) acoplada a uma pequena placa de circuito para gerar uma 

sustentação mecânica e o LED não fique apoiado na bancada, um resistor de 110 Ω em 

série com o LED será utilizado para evitar variações bruscas de corrente e possíveis 

danos a fonte de luz. Na figura 4.4 é possível visualizar a montagem. 

 

 

Figura 4.4 LED DieMount GmbH com Acoplamento Fluorescente (15mm) + Placa de circuito para sustentação 

mecânica. 

 

 Meio de Transmissão 

 

O meio de transmissão é a estrutura do sistema de comunicação que possibilita a conexão 

entre o transmissor e o foto-detector. Serão utilizados 20 metros de POF de PMMA 

STANDARD que pode ser visualizada na figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5 20 metros de Fibra Óptica Plástica de PMMA SI (AN=0.5). 
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 Foto-detector 

 

Dispositivo capaz de produzir uma foto-corrente de acordo com a potência óptica 

incidente. O foto-detector PDA10A da THORLABS possui um nível de pré-amplificação do 

sinal e pode ser visualizado na figura 4.6. 

 

 

Figura 4.6 Fotodetector PDA10A da THORLABS (150 MHz & R=0.44 A/W) [19]. 

 

 Osciloscópio 

 

O osciloscópio é um dispositivo que permitirá a visualização gráfica do sinal recebido 

no domínio do tempo. Assim poderemos aplicar a técnica de varredura de frequência que 

será explicada mais adiante e monitorar a amplitude do sinal recebido. Na figura 4.7 é 

possível visualizar o osciloscópio utilizado. 

 

Figura 4.7 Osciloscópio DSO-X 2012A Infinity Technologies (100 MHz) [24]. 
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4.2 MONTAGEM EXPERIMENTAL 

 

Nesta seção serão apresentados os esquemáticos dos circuitos eletrônicos e dos enlaces 

ópticos completos baseados no uso de um Bias-Tee. As medições contemplam a injeção de 

um sinal elétrico de RF em baixa frequência (usando o AFG) de parâmetros conhecidos, e a 

medição do sinal de saída do enlace, utilizando para isto um osciloscópio. O esquemático de 

um sistema em back-to-back pode ser visualizado na figura 4.8 e a montagem experimental 

tanto do enlace com a entrada de uma senoide quanto de um trem de pulsos pode ser 

visualizada na figura 4.9. 

 

 

Figura 4.8 Esquemático de um sistema (enlace unidirecional) a POF em Back-To-Back, ou seja um segmento muito 

curto de fibra é utilizado para conduzir a luz do LED até o fotodetector. 

 

 

Figura 4.9 Sistema back-to back com a entrada de um sinal analógico senoidal à esquerda com a respectiva saída, e com a 

entrada de um trem de pulsos ópticos “quadrados” simulando uma transmissão digital com a respectiva saída à direita. 
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O funcionamento do sistema analógico ocorre através da produção de um sinal 

senoidal por um gerador de sinais (banda de 100 MHz). O sinal de saída do Bias-Tee deve 

modular em amplitude um LED DieMount (520 nm) com acoplamento direto na FPOF (L=15 

mm), onde ocorre o processo de conversão rápida de comprimento de onda com emissão em 

torno de 560 nm. A luz modulada em amplitude é acoplada em um pequeno comprimento de 

POF de PMMA SI (Back-To-Back) e detectada por um fotodetector (150 MHz & 0,44 A/W). 

A saída deste último é mostrada em um osciloscópio digital. Já o sistema digital, o objetivo 

foi o de gerar um trem de pulsos “quadrados” para emular uma modulação do tipo OOK-RZ 

(ON-OFF-KEYING RETURN-TO-ZERO). O restante do funcionamento é idêntico ao sistema 

utilizando um sinal analógico como entrada do bias-tee. 

 

 

Figura 4.10 Esquemático de um sistema (enlace unidirecional) com 20 metros de fibra de PMMA SI. 

 

 

Figura 4.11 Sistema 20 metros de POF PMMA SI com a entrada de um sinal analógico senoidal à esquerda e o sinal de saída, 

e com a entrada de um trem de pulsos ópticos “quadrados” simulando uma transmissão digital e o sinal de saída à direita. 



61 
 

 

As figuras 4.10 e 4.11 mostram os mesmos sistemas ópticos implementados nas 

figuras 4.8 e 4.9 respectivamente, com a exceção da troca do pequeno comprimento de POF 

que caracterizava um sistema back-to-back pelos 20 metros de POF de PMMA SI. Seu 

funcionamento é idêntico ao anterior. 

 

4.3 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

 

 Visando determinar a Largura de Banda Óptica do Sistema Analógico representado  

no lado esquerdo das figuras 4.9 e 4.11, foi utilizada a técnica de varredura em frequência. 

Esta técnica consiste em manter a amplitude de entrada constante dos sinais modulantes em 5 

Vpp. Variou-se apenas a frequência de entrada do sinal de excitação enquanto media-se a 

amplitude de saída. A Figura 4.12 mostra o resultado da medida da resposta em frequência em 

back-to-back (B2B) e com 20 m de POF PMMA SI. A banda óptica foi obtida como sendo a 

frequência 𝑓𝐶  correspondente ao ponto em que a amplitude do sinal de saída cai de 3 dB. A 

Figura 4.12 mostra 𝑓𝐶  (B2B) = 12 MHz e 𝑓𝐶  (20 m) = 12 MHz. 

 

 

Figura 4.12 Resposta em frequência do enlace analógico (560 nm) em back-to-back e com 20 metros de POF PMMA SI. 
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 Na figura 4.13 pode ser observado o sinal recebido do sistema em back-to-back e no 

sistema com os 20 metros de POF PMMA SI para uma entrada senoidal. 

 

             50 mV/Div e 6.0 us/Div                                         20 mV/Div e 10.40 us/Div 

 

Figura 4.13 Captura de tela de osciloscópio do sinal de chegada em um sistema Back-To-Back à esquerda e após 20 metros de 

POF à direita. 

 

Pode-se notar nos dois casos da figura 4.13, a chegada de um sinal distorcido devido 

provavelmente a uma relação inadequada entre a voltagem de bias e a amplitude (excessiva 

ou não) de excitação no LED. Como visto na função transferência da fonte óptica amarela na 

figura 3.8, este LED não é muito indicado para comunicações analógicas visto que sua região 

mais linear ocorre aproximadamente até 7 mA. 

Para o Sistema Digital representado no lado direito das figuras 4.9 e 4.11, foi utilizada 

uma adaptação da técnica de varredura em frequência, que aqui seria mais correto chamar de 

“varredura de taxa de repetição”. Para o enlace digital a entrada foi um trem de pulsos 

quadrados com 5 Vpp de amplitude, leading (tempo de subida) e trailing (tempo de descida)  

de 5 ns e duty cycle de 50%. Variou-se apenas a frequência de entrada, ou melhor, a taxa de 

repetição dos pulsos, enquanto media-se a amplitude de saída. A Taxa máxima de repetição 

foi obtida como sendo a frequência 𝑓𝑀 correspondente ao ponto em que a amplitude do sinal 

de saída cai de 3 dB. A Figura 4.14 mostra 𝑓𝑀(B2B) = 13 MHz e 𝑓𝑀(20 m) = 11 MHz. 
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Fig.4.14 Taxa máxima de repetição de pulsos ópticos RZ (560 nm) em back-to-back e com 20 metros de POF PMMA SI. 

 

20 mV/Div e 500 ns/Div                                          20 mV/Div e 500 ns/Div 

 

Figura 4.15 Captura de tela de osciloscópio do sinal de chegada em um sistema Back-To-Back à esquerda e após 20 metros 

de POF a direita. 

 

Na figura 4.15 pode ser observado o sinal recebido do sistema em back-to-back e no 

sistema com os 20 metros de POF PMMA SI para uma entrada de “trem” de pulsos simulando 

uma transmissão digital com o bias-tee. 
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5 SISTEMAS ÓPTICOS COM TRANSMISSORES TRANSISTORIZADOS 

 

5.0 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo, serão apresentados os esquemáticos dos transmissores ópticos do tipo 

analógico e digital, assim como a simulação do seu funcionamento utilizando o software 

CircuitMaker, e a descrição do processo físico de construção de ambos os circuitos. Por fim 

serão realizados testes de desempenho e caracterização dos sistemas de comunicação com o 

transmissor óptico analógico e com o transmissor óptico digital. 

 

5.1 TRANSMISSOR ÓPTICO ANALÓGICO 

 

Após apresentados os conceitos fundamentais do circuito transistorizado do tipo 

emissor comum degenerado (seção 2.3.2), foi construído o Driver (Acionador) de Corrente. O 

driver de Corrente tem por objetivo, fornecer uma corrente constante e insensível a fatores 

externos (Ex: Temperatura) que atravesse um determinado componente de um circuito 

elétrico para uma dada aplicação. No caso deste trabalho tem-se o objetivo de construir um 

acionador de corrente em que o transistor 2N2222A opere na região ativa e possa fornecer 

uma corrente constante à um LED para que se obtenha a máxima eficiência de potência na 

modulação analógica deste LED. Na Figura 5.1 pode ser observado o esquemático do driver 

de corrente. 
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Figura 5.1 Esquemático do Transmissor Óptico Analógico utilizando um transistor 2N2222A na topologia de emissor comum 

degenerado. 

 

5.1.1 SIMULAÇÃO  

 

Utilizando o software CircuitMaker, foi realizada a simulação numérica funcional do 

circuito da figura 5.1 antes da construção física do Acionador de corrente. A simulação tem 

por objetivo verificar ou prever aproximadamente a operação desta configuração (Emissor 

Comum degenerado) para um sistema de modulação analógica. Em outras palavras, a 

simulação numérica permite testar a resposta do circuito com a combinação de parâmetros de 

componentes e sinal de entrada que se deseja. 

Ao fim da simulação espera-se determinar dois parâmetros fundamentais: tensões de 

polarização entre as junções do transistor, verificando assim se o mesmo opera na região ativa 

(seção 2.2.1), e corrente DC de alimentação do LED. 
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Figura 5.2 Simulação Funcional Utilizando o software CircuitMaker (Modo de Operação Circuito). 

 

Conforme pode ser visto na figura 5.2 com o auxilio do osciloscópio do simulador 

CircuitMaker, foram determinadas todas as tensões DC em seus terminais a fim de verificar o 

modo de operação do transistor 2N2222A. 

 

As tensões DC no transistor conforme calculadas com o CircuitMaker são: 

 

𝑉𝑐 = 2.3 𝑉 

𝑉𝑏 = 0.935 𝑉 

𝑉𝑒 = 0.276 𝑉 

 

Logo, pode-se facilmente verificar que, 

 

𝑉𝐶 = 2.3 𝑉 > 𝑉𝐵 = 0.935 𝑉 > 𝑉𝐸 = 0.276 𝑉                                                                      (5.1) 
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Portanto, conforme pode ser visto na equação 5.1, o transistor 2N2222A encontra-se 

na região ativa e trabalha como amplificador de corrente. Para justificar esta conclusão, pode-

se notar do esquema de circuito da Figura 5.2 que a corrente AC𝑅𝑀𝑆 entrando na base é de 

19,25 μA (ponto G) enquanto que a corrente AC𝑅𝑀𝑆 alimentando o LED, é de 2,399 mA 

(ponto B). Isto nos permite estimar um fator 2,399 mA/19,25 μA ≈ 125 de amplificação de 

corrente AC𝑅𝑀𝑆. 

A corrente DC que percorre o LED é 22,12 mA. Apesar do simulador não conter o 

mesmo modelo físico de LED que será utilizado na montagem do transmissor óptico 

analógico (LED DieMount GmbH), a determinação da corrente fornece uma importante 

referência, já que a corrente máxima no LED DieMount não pode ultrapassar a faixa de 30 

mA segundo o seu Datasheet. 

Após a simulação vale ressaltar a determinação dos parâmetros do driver de corrente. 

 

 Impedância de Entrada (𝑅𝐼𝑁) 

 

Com o auxílio da equação 2.4 pode-se determinar a impedância de entrada do driver 

(Acionador) de corrente: 

 

𝑅𝑖𝑛 = 𝑅𝐵//[𝑟𝜋 + 𝑅𝐸(𝛽 + 1)]                                                                                               (2.4) 

 

No caso do driver de corrente (Figura 5.1) devemos ficar atento as duas resistências 

que se encontram em paralelo na base do transistor que também está em paralelo com a 

resistência de casamento de impedâncias (𝑅𝑇). 

Logo, 

 

 𝑅𝑖𝑛 = 𝑅𝑇//𝑅𝐵1//𝑅6//[𝑟𝜋 + 𝑅𝐸(𝛽 + 1)]                                                                          (5.2) 
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𝑟𝜋 = 𝛽
𝑉𝑇

𝐼𝐶
= 149 

25 𝑚𝑉

8,338 𝑚𝐴
= 421,47 𝛺                                                                                 (5.3) 

 

𝑅𝐼𝑁 = 56//4,7𝐾//560//[421,47 + 33(149 + 1)]                                                            (5.4) 

 

𝑅𝐼𝑁 = 56//4,7𝐾//560//5,37𝐾                                                                                          (5.5) 

 

𝑅𝐼𝑁 = 49,89 𝛺 ≅ 50 𝛺                                                                                                         (5.6) 

 

Todos os valores das resistências foram escolhidos de forma com que a impedância de 

entrada do driver de corrente fosse igual à impedância do gerador (50 Ω) para evitar perdas 

por reflexão. Porém, a utilização da resistência de casamento 𝑅𝑇 fez com que se perdesse 50% 

de potencia do sinal mesmo com o circuito casado. Caso não fosse realizado o casamento com 

a resistência 𝑅𝑇, poderiam ocorrer perdas por reflexão maiores como pode ser visto a seguir,  

além de alterações na banda do transmissor. 

 

Impedância de entrada sem a Resistência de casamento (𝑅𝑇): 

 

𝑅𝐼𝑁 = 4,7𝐾//560//5,37𝐾  = 457 Ω                                                                                    (5.7) 

 

Coeficiente de Reflexão: 

 

ρ =  
Rin−Rg

Rin+Rg
                                                                                                                      (5.8) 

PR

PI
= ρ2                                                                                                                                (5.9) 
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Assim, 

 

ρ =  
457−50

457+50
= 0.803                                                                                                           (5.10) 

 

Portanto 

 

PR

PI
= 0.644                                                                                                                       (5.11) 

 

Conforme pode ser visto, o descasamento provocado pela ausência da resistência 𝑅𝑇 irá 

provocar um coeficiente de reflexão de 0.803 que ocasionará uma perda (Potência Refletida) 

de 64,40% da potência do sinal. Esses resultados teóricos demonstram a importância de 

realizar o casamento de impedância do driver de corrente com o gerador. 

 

 Impedância de Saída  (𝑅𝑂) 

 

Por inspeção da figura 2.16 

 

 

Figura 2.16 - Modelo Equivalente π–Híbrido de fonte de corrente controlada por tensão. 
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𝑅𝑜 = 𝑅𝐶//𝑍𝐿𝐸𝐷                                                                                                                   (5.12) 

 

𝑅𝑂 = 220//
𝑉𝐿𝐸𝐷

𝐼𝐿𝐸𝐷
                                                                                                                 (5.13) 

 

𝑅𝑂 = 220//
2.3

0.02212
 = 220//104                                                                                      (5.14) 

 

𝑅𝑂 = 70.6 Ω                                                                                                                        (5.15) 

 

 Ganho de tensão (𝐴𝑣 ) 

 

𝐴𝑣 = 𝑣𝑜/𝑣𝑖                                                                                                                          (5.16) 

 

𝐴𝑣 =
506.7 uV

176,8 mV
= 0,0029                                                                                                      (5.17) 

 

 

5.1.2 CONSTRUÇÃO DA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO (PCI) 

 

Depois de realizada a simulação do driver de corrente utilizando o software 

CircuitMaker, foi feito o esquemático do circuito através do software CS.EAGLE para 

elaboração da PCI conforme a figura 5.3. O CS.EAGLE é um software para projetar e 

desenvolver circuitos impressos  extremamente simples, onde o usuário monta o esquemático 

do circuito no próprio software e o próprio programa atribui as trilhas automaticamente, 

podendo o usuário aumentar, alterar e personalizar as trilhas, dentre outras diversas funções. 
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Figura 5.3 Esquemático Placa de Circuito Impresso obtido através do software CS. EAGLE. 

 

LSP1- Ilha para entrada do polo positivo da fonte DC 

LSP2 - Ilha para entrada do polo negativo da fonte DC  

G1/G2/G3/G4 – Ilhas para aterramento do sinal AC  

VIN – Ilha para Entrada do Sinal AC 

 

Depois de elaboradas as disposições das trilhas conforme a figura 5.3, foi realizada a 

impressão da mesma em papel especial (Gloss Paper) na impressora a laser. Após ter sido 

obtido o impresso, foi utilizada a técnica de transferência térmica que consiste no 

aquecimento da tinta presente no papel sobre a placa de Fenolite até que todo o esquemático 

ficasse desenhado sobre a placa. A razão é para que se possa utilizar Percloreto de Ferro (PF) 

para Corrosão do Cobre, permitindo apenas que as trilhas que estavam sob o cobre 

permaneçam. Na figura 5.4 pode ser visualizada a placa PCI após a corrosão. 

 

 

Figura 5.4 A placa PCI após a Corrosão. 
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Por fim foram soldados todos os componentes para elaboração final do Transmissor 

Óptico Analógico conforme pode ser visto na figura 5.5. 

 

 

Figura 5.5 Transmissor Óptico Analógico 

 

Componentes utilizados na montagem do transmissor óptico analógico: 

 Conector SMA fêmea 

 Conector Borne duas vias KRE-2 

 Resistor 33 Ω 

 Resistor ¼ W 220 Ω 

 Resistor ½ W 56 Ω 

 Resistor 4.7 K Ω 

 Resistor 560 Ω 

 Capacitor Poliéster 100 nF x 250 V 

 Transistor 2N2222A da Seme Lab 

 LED DieMount (520 nm – verde) acoplado com um segmento de fibra fluorescente 

amarela modelo 810083 da Saint-Gobain (França), vendida pela Industrial Fiber 

Optics (USA) 
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5.1.3 COMPONENTES E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM UM 

SISTEMA ÓPTICO DE COMUNICAÇÃO COM O TRANSMISSOR 

ANALÓGICO. 

 

Os equipamentos utilizados foram os mesmos descritos na seção 4.1 com a exceção do 

Bias-Tee que foi substituído pelo transmissor Óptico Analógico e pode ser visto na figura 5.6. 

 

 

Figura 5.6 Transmissor Óptico Analógico 

 

5.1.4 MONTAGEM EXPERIMENTAL 

 

Nesta seção serão apresentados os esquemáticos dos sistemas ópticos com transmissor 

analógico montado para realizar as medições. As montagens experimentais podem ser 

visualizadas nas figuras 5.7 e 5.8 
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Figura 5.7 Esquemático de um sistema analógico Back-To-Back à esquerda e a montagem experimental à direita. 

 

 

Figura 5.8 Esquemático de um sistema analógico com 20 metros de fibra de PMMA SI a esquerda e a montagem 

experimental à direita. 

 

O 1º driver (Transmissor Óptico Analógico) foi construído com base no emissor 

comum degenerado (resistência no emissor) que é uma das configurações básicas de um 

amplificador transistorizado. Este circuito foi construído visando que um sinal analógico seja 

produzido usando um gerador de sinais (100 MHz) como excitação. O sinal de saída do 

circuito deve modular em amplitude um LED DieMount (520 nm) com acoplamento direto na 

FPOF, onde ocorre o processo de conversão rápida de comprimento de onda com emissão em 

torno de 560 nm. A luz modulada em amplitude é acoplada em uma configuração back-to-

back (Figura 5.7) ou nos 20 metros de POF de PMMA SI (Figura 5.8) e detectada por um 

fotodetector (150 MHz & 0,44 A/W). A saída deste último é mostrada em um osciloscópio 
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digital (100 MHz). A banda óptica do sistema é obtida por varredura de frequências assim 

como feito anteriormente. 

 

5.1.5 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

 

Visando determinar a Largura de Banda Óptica do Sistema Analógico representado  

nas figuras 5.7 e 5.8, foi utilizada a técnica de varredura em frequência. Manteve-se a 

amplitude de entrada constante dos sinais modulantes em 500 mVpp e o restante foi idêntico 

ao caso anterior em que se utilizou um Bias-Tee. A Figura 5.9 mostra o resultado da medida 

de resposta em frequência em back-to-back (B2B) e com 20 m de POF PMMA SI. A banda 

óptica foi obtida como sendo a frequência 𝑓𝐶  correspondente ao ponto em que a amplitude do 

sinal de saída cai de 3 dB. A Figura 5.9 mostra 𝑓𝐶(B2B) = 15 MHz e 𝑓𝐶(20 m) = 12 MHz. 

 

 

Figura 5.9 Resposta em frequência do enlace analógico (560 nm) em back-to-back e com 20 metros de POF PMMA SI. 
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Na figura 5.10 pode ser observado o sinal recebido do sistema em back-to-back e no 

sistema com os 20 metros de POF PMMA SI para uma entrada senoidal. 

 

             20 mV/Div e 5.0 us/Div                                          10 mV/Div e 5.0 us/Div 

 

Figura 5.10 Captura de tela de osciloscópio do sinal de chegada em um sistema Back-To-Back a esquerda e após 20 metros 

de POF a direita. 

 

 Ao compararmos a banda da transmissão de um sinal senoidal com o uso do bias-tee 

ao do transmissor analógico, foi possível observar um aumento de 3 MHz de banda para o 

enlace em back-to-back com o transmissor analógico, porém as amplitudes dos sinais 

detectados e visualizados no osciloscópio com o uso do transmissor analógico são menores, 

isto pode ser explicado pelo fato do mesmo ter sido desenvolvido para pequenos sinais (0.5 

Vpp até ~ 1,0 Vpp) enquanto o bias-tee suportar entradas de até 5 Vpp. 

  

5.2 TRANSMISSOR ÓPTICO DIGITAL 

 

 Um circuito simples para o emprego de modulação digital em um LED pode ser 

visualizado na figura 5.11. A corrente no LED irá variar desde pequenos valores até vários 

mAs. Conforme pode ser visto na tabela 2.1 deste trabalho, existem diferentes formas de 

operação de um transistor. Tratando-se de uma modulação digital, a ausência de pulso 

aplicado na entrada no circuito mantém o transistor em corte ocasionando então uma ausência 

de sinal na saída. Ao aplicar um pulso na entrada com determinada amplitude, faz com que o 
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transistor opere na condição de saturação, então certa corrente irá fluir através do LED e 

consequentemente uma potência óptica será emitida. 

 

 

Figura 5.11 Esquemático do Transmissor Óptico Digital baseado no transistor 2N2222A operando em modo de corte-

saturação. 

 

5.2.1 SIMULAÇÃO 

 

 Novamente Utilizando-se do software CircuitMaker, foi realizada a simulação 

funcional do circuito da figura 5.11 antes da construção física do Transmissor Óptico Digital. 

A simulação tem por objetivo verificar se o transistor opera realizando o chaveamento entre o 

corte e a saturação, permitindo então que o LED emita pulsos de LUZ. Na figura 5.12 é 

possível observar o resultado da simulação do CircuitMaker. 
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Figura 5.12 Esquemático do circuito e o resultado da simulação funcional utilizando o software CircuitMaker (Potência 

Óptica emitida pelo LED). 

 

 Com o auxílio do osciloscópio presente no software CircuitMaker, foi possível 

visualizar a potência óptica emitida pelo LED (Figura 5.12). Foi possível perceber que o LED 

emite pulsos de Luz em razão do chaveamento entre o corte e a saturação realizado pelo 

transistor 2N2222A. 
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5.2.2 CONSTRUÇÃO DA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO (PCI) 

 

 Depois de realizada a Simulação Funcional no CircuitMaker, o processo de construção 

do transmissor óptico digital seguiu rigorosamente os mesmos passos realizados para 

construção do transmissor óptico analógico (seção 5.1.2). O transmissor óptico digital pode 

ser visualizado na figura 5.13. 

 

 

 

Figura 5.13 Transmissor Óptico Digital 

 

Componentes utilizados para a montagem do transmissor óptico digital: 

 

 Conector SMA fêmea 

 Conector Borne duas vias KRE-2 

 Resistor 120 Ω 

 Resistor 120 Ω 

 Transistor 2N2222A da Seme Lab 

 LED DieMount (520 nm – verde) acoplado com um segmento de fibra fluorescente 

amarela modelo 810083 da Saint-Gobain (França), vendida pela Industrial Fiber 

Optics (USA) 
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5.2.3 COMPONENTES E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM UM 

SISTEMA ÓPTICO DE COMUNICAÇÃO COM O TRANSMISSOR 

DIGITAL. 

 

Os equipamentos utilizados foram os mesmos descritos na seção 4.1 com a exceção do 

Bias-Tee que foi substituído pelo transmissor óptico digital e pode ser visto na figura 5.14. 

 

 

Figura 5.14 Transmissor Óptico Digital 

 

5.2.4 MONTAGEM EXPERIMENTAL 

 

Nesta seção serão apresentados os esquemáticos dos sistemas ópticos com transmissor 

digital montado para realizar as medições. As montagens experimentais podem ser 

visualizadas nas figuras 5.15 e 5.16. 
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Figura 5.15 Esquemático de um sistema digital Back-To-Back à esquerda e a montagem experimental à direita. 

 

 

Figura 5.16 Esquemático de um sistema digital com 20 metros de fibra de PMMA SI a esquerda e a montagem 

experimental à direita. 

 

O 2º driver (Transmissor Óptico Digital) foi construído com base no princípio de 

chaveamento do transístor (corte e saturação). O objetivo foi o de gerar um sinal digital 

excitando o circuito com um gerador de sinais em modulação emulando o formato OOK-RZ 

(ON-OFF-KEYING RETURN-TO-ZERO). O restante foi idêntico ao caso anterior em que se 

utilizou o transmissor óptico analógico. 
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5.2.5 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

 

Para o Sistema Digital representado nas figuras 5.15 e 5.16, também foi utilizada uma 

adaptação da técnica de varredura em frequência, que aqui seria mais correto chamar de 

“varredura de taxa de repetição”. Para o enlace digital, a entrada foi um trem de pulsos 

quadrados com 5 Vpp de amplitude, leading (tempo de subida) e trailing (tempo de descida)  

de 5 ns e duty cycle de 50%. Variou-se apenas a taxa de repetição dos pulsos, enquanto 

media-se a amplitude de saída. A Taxa máxima de repetição foi obtida como sendo a 

frequência 𝑓𝑀 correspondente ao ponto em que a amplitude do sinal de saída cai de 3 dB. A 

Figura 5.17 mostra 𝑓𝑀(B2B) = 12 MHz e 𝑓𝑀(20 m) = 11 MHz. 

 

 

Figura 5.17 Taxa máxima de repetição de pulsos ópticos RZ (560 nm) em back-to-back e com 20 metros de POF PMMA SI. 

 

Na figura 5.18 pode ser observado o sinal recebido do sistema em back-to-back e no 

sistema com os 20 metros de POF PMMA SI para uma entrada de “trem” de pulsos simulando 

uma transmissão digital com o transmissor óptico digital. 
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              50 mV/Div e 5.0 us/Div                                          20 mV/Div e 5.0 us/Div 

 

Figura 5.18 Captura de tela de osciloscópio do sinal de chegada em um sistema Back-To-Back a esquerda e após 20 metros 

de POF a direita em uma taxa de repetição de 100 kHz. 

  

Ao compararmos a taxa de repetição dos pulsos RZ com o uso do bias-tee ao do 

transmissor digital, foi possível observar que a taxa máxima de repetição se manteve a mesma 

com os 20 metros de POF e 1 MHz maior no enlace em back-to-back com o uso do bias-tee 

em vez do transmissor digital, porém as amplitudes dos sinais detectados e visualizados no 

osciloscópio com o uso do transmissor digital são maiores para uma mesma entrada (5 Vpp), 

permitindo assim um ganho do transmissor digital em relação ao bias-tee, isto pode ser 

explicado pela maior atenuação do sinal, introduzida pelo bias-tee.   
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES FUTURAS 

 

6.0 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo, será feito uma recapitulação de tudo que foi apresentado e fornecerá 

sugestões futuras que possibilitarão a continuidade e o aperfeiçoamento deste trabalho. 

 

6.1 CONCLUSÃO 

 

O conteúdo apresentado por este trabalho nos primeiros capítulos fornece conceitos 

essenciais para o entendimento dos experimentos realizados e descritos nos capítulos 

subsequentes, assim como uma boa introdução aos interessados em realizar estudos sobre o 

assunto.  

Atualmente, existe uma grande escassez de fontes ópticas amarelas no mercado que 

sejam adequadas para comunicações com POFs de PMMA. Neste trabalho, foi desenvolvido 

uma fonte óptica amarela através do acoplamento de uma fibra óptica amarela fluorescente 

em um LED DieMount GmbH verde (520 nm), com objetivo de se realizar a conversão rápida 

de comprimento de onda e emissão em torno de 560 nm onde as fibras de PMMA exibem 

menor atenuação. Depois de fabricado o LED acoplado com FPOF, foi realizado o estudo de 

sua função transferência (curvas de potência vs corrente), sendo possível concluir que esta 

fonte apresenta uma característica linear até aproximadamente 7 mA (regime DC), onde é 

possível observar a saturação com o aumento da corrente, fato que dificulta seu uso em 

sistemas de transmissão óptica analógica. A eficiência de conversão de luz verde em luz 

amarela foi de 29% (valor provavelmente superestimado) em 2 mA ficando evidente a 

diminuição do fator de conversão com o aumento da corrente, como era de se esperar. 

Além da construção da fonte óptica amarela, também foi realizado um estudo sobre a 

FPOF amarela onde se concluiu que a mesma funciona como um filtro passa-alta 

comprimentos de onda devido o efeito chamado de re-absorção. Neste último, há uma 
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filtragem cumulativa causando um red-shift da frequência de corte do filtro assim formado. 

Tal comportamento pode ser muito útil na construção de filtros para sistemas WDM. 

 A otimização da fonte óptica Amarela ocorreu quando o comprimento da FPOF foi de 

15,5 mm aproximadamente, pois neste comprimento foi possível visualizar uma pequena 

parte da luz verde não sendo absorvida pela FPOF. Assim, caso o comprimento da FPOF 

fosse menor que 15,5 mm, nem toda luz gerada estaria sofrendo o fenômeno de conversão 

rápida de comprimento de onda. Entretanto, caso o comprimento da FPOF fosse maior que 

15,5, notava-se uma queda da potencia amarela gerada devido a re-absorção da luz amarela 

pela própria FPOF. Este último fato, pode ser facilmente comprovado nas medidas iniciais de 

potencia amarela gerada pela amostra LED+FPOF com comprimento de FPOF da ordem de 

40 mm, amostras estas que nos chegaram da DieMount.  

 Após a caracterização da fonte óptica amarela, foram construídos dois acionadores 

(Drivers) de corrente transistorizados em placas de circuitos impressos a fim de comparar o 

desempenho dos mesmos com um bias-tee, em um sistema óptico de comunicação utilizando 

20 metros de fibra de PMMA SI. Ao realizar a técnica de varredura de frequência percebeu-se 

que houve um aumento da largura de banda óptica do sistema de 3 MHz em back-to-back 

com o uso do transmissor óptico analógico em vez do bias-tee, já para um enlace com 20 

metros de fibra de PMMA SI a largura de banda óptica do sistema se manteve no enlace 

analógico. Porém obteve-se um ganho médio negativo ao se utilizar o transmissor analógico 

em vez do bias-tee, sendo de -2.3 dB em back-to-back e -1.8 dB com 20 metros de POF, este 

ganho negativo pode ser explicado pelo fato do transmissor analógico ter sido desenvolvido 

para pequenos sinais (entradas de 0.5 Vpp até 1 Vpp) para não ocorrer distorção do sinal, 

entretanto o bias-tee suporta entradas de  sinal de até 5 Vpp, o que possibilita uma maior 

fotocorrente gerada no fotodiodo. 

No enlace digital, ao compararmos a taxa de repetição dos pulsos RZ com o uso do 

bias-tee ao do transmissor digital, foi possível observar que a taxa máxima de repetição se 

manteve a mesma com os 20 metros de POF e 1 MHz maior no enlace em back-to-back com 

o uso do bias-tee em vez do transmissor digital. Porém obteve-se um ganho médio positivo ao 

se utilizar o transmissor digital em vez do bias-tee, sendo de 1.1 dB em enlace back-to-back e 

1.2 dB com 20 metros de POF, neste caso pode se observar um ganho positivo, pois colocou-

se a mesma amplitude do sinal de entrada no transmissor óptico digital e no bias-tee (5 Vpp), 
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visto que o bias-tee ocasiona uma maior atenuação no sinal de entrada, o desempenho 

utilizando o transmissor óptico digital torna-se a melhor opção. 

 Os resultados obtidos foram satisfatórios e promissores considerando que 

desenvolvimento da fonte óptica amarela via conversão rápida de comprimento de onda tem 

como vantagem um custo relativamente baixo (€ 12,00 euros) comparado às poucas fontes 

existentes no mercado. Já os acionadores transistorizados de corrente, são uma excelente 

opção, visto seu custo muito baixo (R$ 10,00 reais cada acionador com base no transistor 

2N2222A) e sua capacidade de uso em aplicações de dados, voz e vídeo comparado ao bias-

tee ($ 97,00 dólares), que possui um custo relativamente alto. 

 

6.2 SUGESTÕES FUTURAS 

 

 Visando a continuidade deste trabalho, espera-se realizar a caracterização do 

transmissor óptico digital realizando medidas de taxa de erro de bit (BER). A fim de se 

aperfeiçoar o processo de conversão rápida de comprimento de onda, recomenda-se o 

desenvolvimento de um acionador (Driver) de corrente para um Laser verde com acoplamento 

direto na FPOF, tais acionadores podem ser desenvolvidos utilizando transístores ultra rápidos  

de ultima geração baseados na tecnologia da família MOS ou até amplificadores operacionais 

que trabalhem na faixa de MHz. Espera-se um aumento considerável da largura de banda 

óptica do sistema e a diminuição da taxa de erro de bit, este último, é devido ao fato de que o 

laser possui maior densidade espectral, maior potência óptica absoluta sendo emitida e uma 

largura de banda naturalmente maior que o LED. Isto possibilita uma maior potência óptica 

acoplada na FPOF e na forma de pulsos ópticos mais curtos. Desta forma, espera-se obter um 

aprimoramento da fonte óptica, para ser capaz de gerar mais potência óptica no amarelo sob a 

forma de modulação rápida. Este trabalho originou um artigo que foi submetido e aceito no 

Simpósio Brasileiro de Telecomunicações (SBrT) no ano de 2017, conforme pode ser 

visualizado no anexo do presente trabalho. 
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Desenvolvimento de Acionadores de Corrente 

de LEDs para Enlaces com Fibras Ópticas 

Plásticas 
 

Marlon M. Correia, Ricardo M. Ribeiro, Jacqueline S. Pereira e Vinicius N.H. Silva. 
 

 

Resumo— Este trabalho de Iniciação Científica, descreve o desenvolvimento de acionadores (drivers) de corrente para 

LEDs visíveis comumente utilizados nos enlaces usando fibras ópticas poliméricas (POFs) de poli-metil-metacrilato 

(PMMA). Os circuitos de driver são bastante simples, baseados no transistor 2N2222, tendo apresentado uma banda de 

15 MHz (-3dB). Dois tipos são descritos: amplificador de transcondutância para sinais contínuos e chave 

(corte/saturação) para sinais binários discretos. 

Palavras-Chave—Fontes Ópticas Amarelas; LEDs; Fibra Óptica Plástica; Conversão de Comprimento de Onda; 

Fluorescência; Driver de corrente. 

Abstract— This Scientific Initiation grade work describes the development of current drivers for visible LEDs 

commonly used in poly-methyl-methacrylate (PMMA) based plastic optical fibres (POFs) links. The electronic circuits 

are simple and based on the 2N2222 transistor. It was measured 15 MHz (-3 dB) bandwidth. Two versions are here 

described: transconductance amplifier for continuous signals and switch (cut-off/saturation) for discrete binary signals. 

Keywords—Yellow Optical Sources; LEDs; Plastic Optical Fibre; Wavelength Conversion; Fluorescence; Current 

Driver. 

INTRODUÇÃO 

Os cabos coaxiais e de par trançado apesar de baratos, possuem desvantagens como limitação da capacidade de 

transmissão, não-isolamento elétrico e grande atenuação para altas frequências. Já as fibras ópticas de sílica 

monomodo apesar de todas suas vantagens como baixa atenuação e alta capacidade de transmissão, ainda é uma 

tecnologia de alto custo para implementação em redes de curto alcance [1]. As POFs vêm sendo desenvolvidas 

desde os anos 60, mas seu uso permaneceu limitado devido à alta atenuação e a pequena demanda para uso em 

redes de comunicação de curto alcance. Porém, desde os anos 70, as POFs passaram por uma série de melhorias 

em termos da diminuição da atenuação, aumento da capacidade de transmissão e otimização de propriedades 

térmicas e químicas [1]. Redes de comunicações de curto alcance utilizando POFs tornaram-se cada vez mais 

viáveis, possibilitando a instalação em residências, edifícios, carros, aviões, entre outros. As POFs são muito pouco 

conhecidas no Brasil, embora tenham em nível mundial um mercado em franca expansão. As POFs apresentam 

características interessantes em locais em que o uso do cabo coaxial ou fibra óptica de sílica seja inapropriado 

como no caso de enlaces de comunicação de dados de curta distância (< 500 metros). A tecnologia de POFs apesar 

da alta atenuação, possui diversas vantagens como baixo custo tecnológico, robustez, flexibilidade, fácil instalação, 

reparo e uso com conectividade simples, isolamento elétrico, imunidade à EMI, não apresentam diafonia e são 

fabricadas com matéria prima abundante. As POFs tipo SI (Step-Index) de PMMA são as mais utilizadas e 

fabricadas no mundo, e possuem um mínimo de atenuação na faixa de 560-570 nm [1]. Entretanto, não há 

disponibilidade comercial de LDs ou de LEDs eficientes/rápidos na referida faixa espectral [1-3]. Em 2015, o 

nosso grupo propôs e mostrou [2,3] uma fonte de luz em 560 nm baseada na conversão rápida de comprimento de 

onda através do bombeio de uma POF fluorescente (FPOF) com um LED verde (520 nm) ultra brilhante. Os 

resultados de modulação nesta época foram obtidos no esquema de bombeamento com bias + sinal de voltagem. 

O presente artigo descreve um desenvolvimento preliminar de acionadores de corrente transistorizados visando 

obter um máximo de potência óptica de pico modulada em vários MHz dos LEDs de bombeio. Com isto, espera-se 

extrair da POF fluorescente, um máximo de potência óptica com emissão centrada em 560 nm, acompanhando a 

modulação do LED de bombeio.  

MONTAGEM EXPERIMENTAL 

     Conforme mostra a Fig. 1, um primeiro circuito de acionamento, adequado para sinais contínuos (analógicos) – 

#1 – foi construído com base no emissor comum degenerado (resistência no emissor) que é uma das configurações  
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básicas de um amplificador transistorizado. O circuito #1 foi construído de forma que um sinal de excitação 

analógico seja produzido a partir de um gerador de sinais (100 MHz). O sinal de saída do circuito modula em 

amplitude um LED (520 nm) com acoplamento direto na FPOF [3]. A Fig. 2 mostra uma fotografia do transmissor 

óptico analógico (circuito #1 + LED + FPOF) assim construído. 

 

Fig. 1 Esquema de circuito do driver analógico #1. 

 

Fig. 2 Fotografia do transmissor óptico analógico #1, com base no circuito da fig. 1. 

Conforme mostra a Fig. 3, um segundo circuito de acionamento, adequado para sinais discretos binários 

(digitais) – #2 – foi construído com base no princípio de chaveamento do transístor (corte e saturação). O objetivo 

foi o de gerar um sinal digital excitando o circuito com um gerador de sinais em modulação OOK-RZ. O restante 

foi idêntico ao caso anterior. A Fig. 4 mostra uma fotografia do transmissor óptico digital (circuito #2 + LED + 

FPOF) assim construído. 

 

Fig. 3 Esquema de circuito do driver digital #2. 

 

Fig. 4 Fotografia do transmissor óptico digital #2, com base no circuito da fig. 3. 



XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS – SBrT 2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP 
 

 
 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 

Para o transmissor óptico analógico #1 (Figs. 1 e 2), foi mantida uma amplitude de entrada constante em 500 

mVpp dos sinais modulantes. Apenas a frequência de entrada do sinal de excitação foi variada, enquanto a 

amplitude do sinal de saída era medida. A luz modulada em amplitude foi também acoplada em 20 metros de POF 

de PMMA SI e foto-detectada (150 MHz & 0,44 A/W). A saída deste último foi mostrada em um osciloscópio 

digital (100 MHz). A Fig.5 mostra o resultado da medida de resposta em frequência em back-to-back (B2B) e com 

20 m de POF PMMA SI. A banda óptica foi obtida como sendo 𝑓𝐶(B2B) = 15 MHz e 𝑓𝐶(20 m) = 12 MHz. 

 

 

Fig.5 Resposta em frequência do transmissor analógico #1 em B2B e compondo um com 20 metros de POF PMMA SI. 

Para o transmissor óptico digital #2 (Figs. 3 e 4), a entrada de sinal foi um trem de pulsos quadrados com 5 Vpp 

de amplitude em 1 MHz de taxa de repetição e largura temporal de 500 ns. A Figura 6 mostra os pulsos de saída de 

# 2 em B2B e compondo um enlace com 20 m de POF PMMA SI. 

 

50 mV/Div e 560 ns/Div         20 mV/Div e 700 ns/Div 

 

Fig. 6 Trem de pulsos ópticos “quadrados” de saída do # 2, simbolizando bits numa transmissão “digital” em B2B e após 20 m de POF 

PMMA SI. 
 

Em conclusão, foram construídos acionadores de corrente transistorizados capazes de aumentar a eficiência dos 

transmissores ópticos baseados em LEDs na faixa de MHz. Obteve-se então um maior sinal de corrente para uma 

mesma entrada em voltagem. O circuito não é apenas útil para enlaces usando LEDs, para quando estes últimos 

bombeiam uma FPOF visando conversão rápida de comprimento de onda para 560 nm. 
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