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Resumo 

 

Sinais ópticos analógicos ou digitais podem vir acompanhados por uma componente 

não modulada (offset óptico). Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como 

objetivo principal, continuar o desenvolvimento de um dispositivo totalmente fotônico 

aqui chamado de SLALOM-ER-Magnifier (SLALOM-ER-M), capaz de atenuar ou 

suprimir o offset óptico no domínio óptico e simultaneamente amplificar a 

componente puramente modulada – magnificador de razão de extinção (ER) de 

sinais de Telecomunicações ou provenientes de detectores opto-acústicos. Este 

trabalho toma como ponto de partida e dá continuidade, à concepção e às 

simulações numéricas preliminares advindas, que foram realizadas em 2013 na 

Tèlècom Bretagne (França). Tal concepção e simulações na plataforma VPI 

Transmission Maker, mostraram que um anel de Sagnac a fibra óptica incorporando 

assimetricamente um Amplificador Óptico Semicondutor (SOA), com perímetro e 

atrasos (delays) a fibra corretos, operava aceitavelmente em sequências digitais de 

“1s” a 5Gbps (2,5 GHz). Este documento apresenta primeiramente, o design e 

simulações numéricas na plataforma VPI do SLALOM-ER-M para 5Gbps, 2,5Gbps, 

1,25Gbps, 1Gbps e 200 MHz e discute o seu escalonamento para baixas 

frequências (50kHz), compatível com a faixa ultrassônicas de comunicações. Para 

200 MHz, são apresentadas dependências do dispositivo com: nível de offset e da 

variação da frequência de modulação em torno de 200MHz. Em segundo lugar, são 

apresentados os resultados de experimentos de caracterização de alguns dos 

principais componentes (dispositivos) que devem ser usados na montagem e testes 

do SLALOM-ER-M: modulador de Mach-Zehnder, filtro óptico passa-banda e o SOA.  

 

Palavras-chave: SLALOM. SOA. Atenuação de DC óptico. Amplificação de AC 

óptico. Simulações numéricas. Caracterização de componentes.  
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Abstract 

 

Analog or digital optical signals may be accompanied by an unmodulated (optical 

offset) component. The objective of this work is to continue the development of a 

totally photonic device called SLALOM-ER-Magnifier (SLALOM-ER-M), capable of 

attenuating or suppressing the optical offset and, simultaneously, the purely 

modulated component- extinction ratio (ER) magnifier of Telecommunications signals 

or from opto-acoustic detectors. This work takes as a starting point and gives 

continuity to the conception and preliminary numerical simulations that were carried 

out in 2013 in Tèlècom Bretagne (France). Such design and simulations on the VPI 

Transmission Maker platform showed that a Sagnac fiber optic ring incorporating 

asymmetrically a Semiconductor Optical Amplifier (SOA) with perimeter and correct 

fiber delays (delays), operated acceptably in digital sequences from "1s" to 5Gbps 

(2.5 GHz). This document first presents the design and numerical simulations on the 

VPI  platform of SLALOM-ER-M for 5Gbps, 2.5Gbps, 1,25Gbps, 1Gbps and 200 MHz 

and discusses its low frequency (50kHz) scaling, compatible with the band 

communication. For 200 MHz, device dependencies are shown with: offset level and 

modulation frequency variation around 200MHz. Second, we present the results of 

characterization experiments of some of the main components (devices) that should 

be used in the assembly and testing of SLALOM-ER-M: Mach-Zehnder modulator, 

bandpass optical filter and SOA. 

 

Keywords: SLALOM. SOA. Optical DC attenuation. Optical AC amplification. 

Numerical simulations. Characterization of components. 
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1. Introdução 

 

Com o aumento da demanda das telecomunicações, a capacidade de 

transmissão dos cabos coaxiais chegou ao seu limite nos anos 80, o que causou a 

sua substituição gradual pela fibra óptica. Desde 1990, as principais companhias de 

telecomunicações têm introduzido a transmissão óptica. Ainda nessa década de 90, 

foram instalados os primeiros cabos submarinos, lançando a transmissão de dados 

transoceânica.  

Com a taxa de atenuação para fibras ópticas se tornando cada vez menor e 

com a evolução da tecnologia fotônica, que é capaz de explorar a luz para o 

armazenamento e envio de dados, os meios de transmissão ópticos tornaram-se a 

melhor opção para a transmissão de grandes volumes de informações de forma 

rápida e confiável. 

Entretanto, a transmissão óptica é usada basicamente para a transmissão, 

devido à relativa dificuldade de processar sinais no domínio óptico. Com isso, muitas 

vezes é necessário converter os sinais do domínio óptico para o domínio elétrico, 

eles são processados no domínio elétrico, e depois são convertidos novamente para 

o domínio óptico e enviados através de fibras ópticas para o destino final. Esse 

procedimento é realizado usando conversores óptico-elétrico-óptico (OEO), porém 

essa conversão pode acarretar em impactos negativos, como: atraso do sinal, menor 

velocidade e um consumo de energia maior. [1]. 

Sistemas de comunicação óptica digital ou rádio sobre a fibra (RoF) podem 

ser mais eficientes quando uma abordagem completamente óptica é adotada sem a 

necessidade de conversão para o domínio elétrico. Em muitas situações um sinal 

óptico, analógico ou digital, é acompanhado por uma componente não modulada, 

também conhecida como offset óptico, ou essa componente pode ser gerada ao 

longo da fibra óptica durante a propagação do sinal. [2]. É possível detectar o sinal 

sem saturar o amplificador ou o fotodiodo dependendo do nível do offset óptico. 

Entretanto, quando essa componente não modulada for muito maior que a 

componente modulada, pode não ser possível suprimi-lo eletronicamente.  

 Vale ressaltar, que a amplificação do sinal também é um ponto importante 

para a qualidade do sinal transmitido. A descoberta, em 1985, de que as fibras 
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ópticas dopadas por Érbio podem ser amplificadores bombeados a laser para a 

terceira janela centrada em 1.55µm, representa um dos marcos decisivos para o 

desenvolvimento atual da tecnologia fotônica. Mesmo que o sinal óptico possa se 

propagar através de distâncias longas, com pouca atenuação, é necessário que ele 

seja amplificado. 

Em um enlace óptico de longa distância os amplificadores serão 

encontrados em três posições diferentes. Conforme a sua posição um tipo de 

bombeamento é mais adequado: pós-amplificadores, pré-amplificadores e 

amplificadores de linha.  

A amplificação óptica apresenta um ponto negativo, pois as componentes 

não moduladas são também amplificadas, podendo causar os problemas já citados 

em relação ao offset óptico, tornando interessante uma forma de amplificar somente 

componentes moduladas. 

  

1.1. Motivação e objetivos 

O circuito fotônico aqui desenvolvido é formado por um interferômetro de Sagnac a 

fibra óptica onde um amplificador óptico a semicondutor (SOA) é inserido no anel, 

formando uma estrutura conhecida como TOAD (Terahertz Optical Assimetric 

Demultiplexer) ou SLALOM (Espelho óptico em anel com amplificador óptico a 

semicondutor). A denominação TOAD é reservada para quando o dispositivo atuar 

como demultiplexador temporal. No presente caso, o dispositivo irá atuar 

genericamente como SLALOM. 

Circuitos SLALOMs são muito versáteis e poderosos para o processamento 

totalmente fotônico de sinais ópticos de telecomunicações. Além do mais, os 

SLALOMs podem ser implementados a fibra óptica na fase de desenvolvimento, 

mas são estruturas potencialmente integráveis em um chip óptico. 

 No LaCOp/UFF, foi desenvolvido até certo ponto, um circuito SLALOM capaz 

de atenuar a componente DC (offset óptico) e amplificar a componente AC 

(componente modulada) de um tom senoidal (sub-portadora de RF) em 200 MHz de 

sinal sobre uma portadora óptica em torno de 1550 nm, tudo realizado no domínio 

óptico. O referido desenvolvimento na forma de uma dissertação de Mestrado foi 

uma demonstração experimental do princípio de funcionamento do dispositivo dando 
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sequência aos trabalhos de concepção e simulação realizados na Télécom 

Bretagne/ França. 

 O objetivo deste trabalho, é estender as simulações numéricas de taxas em 

5Gbps até da ordem de 100Kbps utilizando o software VPIphotonics: Simulation 

Software and Design Services, inclusive com uma sequência digital bem simples de 

"1s", e realizar alguns experimentos adicionais com a configuração SLALOM já 

montada no Laboratório. 

1.2. Organização do trabalho 

Esse trabalho está dividido em cinco capítulos. Neste primeiro capítulo é 

feita uma introdução e uma contextualização ao tema abordado, a motivação, o 

objetivo e uma breve descrição sobre os demais capítulos.  

No segundo capítulo, será abordada uma revisão bibliográfica como uma 

introdução dos principais conceitos deste trabalho: óptica não linear em fibras, 

interferômetro de Sagnac a fibra óptica em regime linear e não linear, amplificadores 

ópticos a semicondutor, dispositivos TOAD, SLALOM e suas aplicações e a razão de 

extinção (ER) de sinais ópticos analógicos e digitais de telecomunicações. 

No terceiro capítulo, serão abordadas as simulações numéricas realizadas 

no software VPI. É descrito o circuito simulado, apresentado também uma 

investigação numérica do dispositivo SLALOM para o aumento de ER operando em 

baixas frequências. Na frequência de 200MHz é apresentado o cálculo das FFTs 

(Fast Fourier Transform). Posteriormente, é mostrada a dependência com o DC level 

e por último é feito uma pequena varredura em frequência para mostrar a 

dependência em frequência em torno de 200MHz. 

No quarto capítulo, serão apresentados alguns experimentos adicionais com 

a configuração SLALOM já montada no Laboratório. Os experimentos são focados 

principalmente na caracterização dos componentes do circuito, como: o filtro óptico 

BPF (bandpass filter), o modulador de Mach-Zehnder (MZM) e por último, o SOA. 

Por fim, no quinto capítulo, serão apresentadas as conclusões do trabalho, 

aplicações do dispositivo e as considerações sobre trabalhos futuros. 
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2. Revisão Bibliográfica  

 

Neste capítulo, serão apresentados alguns conceitos de óptica que são 

importantes para o trabalho, tais como: Interferômetro de Sagnac, SOA, TOAD, 

SLALOM e razão de extinção (ER) de sinais ópticos analógicos e digitais de 

telecomunicações. 

 

2.1. Efeitos Não - Lineares em Fibras Ópticas  

O estudo da óptica não linear teve seu início a partir de 1960 com a 

invenção do laser, devido ao fato de que os efeitos não-lineares só são observados 

a altas intensidades de luz ou longas distâncias. Este campo surgiu como o 

resultado da análise da interação do laser com a matéria. A óptica não linear se 

refere a efeitos que ocorrem quando as propriedades ópticas de um dado material 

dependem da intensidade ou do efeito da luz propagando neste material.  

A luz é uma onda eletromagnética formada por um campo elétrico E e um 

campo magnético H, ambos variando rapidamente no tempo. Os campos estão 

relacionados entre si através das equações de Maxwell da teoria eletromagnética, o 

que significa que uma onda óptica pode ser caracterizada definindo-se apenas seu 

campo elétrico. Para se entender os fenômenos de não linearidades em fibras é 

preciso entender a parte da teoria eletromagnética relativa à propagação de ondas 

em meios não lineares, devido ao fato da não linearidade na fibra óptica ser descrita 

principalmente pelas equações de Maxwell. 

A equação da onda que descreve a propagação da luz é obtida a partir das 

equações de Maxwell e das relações de constitutivas, escrita conforme a equação: 

 

 
𝛻 𝑋 𝛻 𝑋 𝐸 =  − 

1

𝑐2

𝜕2𝐸

𝜕𝑡2
−  𝜇0

𝜕2𝑃

𝜕𝑡2
                         

(1) 

 

Em que c é a velocidade da luz no vácuo. E é o vetor campo elétrico do campo 

óptico, P é a densidade de polarização no meio devido ao campo óptico e 𝜇0 é a 

permeabilidade magnética no vácuo. 
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 Para que a descrição esteja completa, é necessário conhecer a relação entre 

polarização e o campo elétrico, em geral a relação entre os dois pode ser escrita 

como: 

 𝑃𝐿,𝐼 =  휀0 ∑ 𝜒𝑖𝑗
(𝑖)

𝐽

𝐸𝐽 (2) 

Onde, 휀0 é a permissividade elétrica do espaço livre, 𝜒(1) é o tensor susceptibilidade 

elétrica linear e i significa a i-ésima coordenada cartesiana. A polarização linear é 

responsável por fenômenos óptico tais como a refração e absorção da luz. Quando a 

intensidade da luz é muito alta, passa a ser necessário levar-se em conta a 

polarização não linear. A polarização não linear pode ser expandida em séries de 

potências do campo aplicado. 

 O segundo termo é responsável pelos efeitos ópticos não lineares de terceira 

ordem que incluem a geração do terceiro harmônico, a mistura de frequências, o 

espalhamento de Raman e Brillouin, a auto modulação em fase (SPM), a modulação 

de fase cruzada (XPM) e o Efeito de Kerr. Alguns desses efeitos vão ser mais bem 

explicados no decorrer desta dissertação por serem mais usados nos experimentos 

realizados. 

 

2.1.1 Auto Modulação em Fase - SPM e Modulação de Fase Cruzada 

– XPM 

O SPM e o XPM são efeitos não lineares que se englobam nos efeitos 

refrativos que são aqueles que ocorrem na fibra. É a modulação e dispersão de fase 

(SPM e XPM) do campo elétrico devido à refração não linear. O SPM afeta o próprio 

canal e o XPM cada canal afeta outros canais. 

A auto modulação tem origem na variação não linear do índice de refração 

do meio, que varia conforme a intensidade da onda. Ela descreve o processo em 

que a fase de um sinal possui uma dependência temporal, variando conforme a 

natureza desse sinal. A consequência é que o pulso não possui uma frequência 

constante ao longo de sua duração. 

A modulação de fase cruzada é uma consideração mais geral do SPM, pois 

no XPM a fase e o índice de refração visto por uma onda não dependem só da 

intensidade, dependem também de outros sinais copropagantes afetando assim 

outros canais. 
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2.2. Interferômetro de Sagnac em Regime Linear - OLMs 

O efeito Sagnac se manifesta em uma configuração chamada interferômetro 

de Sagnac. Um feixe de luz é dividido em dois e os dois feixes são feitos para seguir 

o mesmo caminho, mas em direções opostas (sentido horário e sentido anti-horário). 

Ao retornar ao ponto de entrada, os dois feixes de luz podem sair do anel e sofrer 

interferências. Quando o interferômetro está em repouso em relação a terra, a luz 

viaja a uma velocidade constante. No entanto, quando o sistema de interferômetro é 

girado, um feixe de luz irá diminuir em relação ao outro feixe de luz. Este arranjo é 

chamado de interferômetro Sagnac.  

Portanto, um interferômetro óptico do tipo Sagnac pode ser construído 

ligando-se uma fibra entre as duas portas de saída a um acoplador para formar um 

laço. Por uma das portas de entrada do acoplador, envia-se um sinal luminoso, e 

pela outra porta de entrada do acoplador, tem-se o sinal transmitido. Um 

interferômetro óptico Sagnac é um dispositivo que tem uma porta de entrada (sinal) 

e duas portas de saída: a transmitida e a refletida. [3]. Como é mostrado na figura 1. 

Fonte: F. T. C. B. Magalhães. [4]. 

 

 

Figura 1 Esquema do Interferômetro de Sagnac. 

Os dois feixes de luz que seguiram o mesmo caminho, porém um no sentido 

horário e outro no sentido anti-horário encontram-se no ponto inicial e a interferência 

entre eles ocorre. Se o anel for balanceado e não apresentar nenhuma assimetria 

nas fibras ópticas, toda a potência de entrada será refletida no anel. [5]. 

Quando o pulso é todo refletido no anel a arquitetura é chamada de espelho 

óptico linear em anel (OLM – Optical Loop Mirror). Se alguma assimetria é produzida 
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ou provocada no anel, uma parte da potência de entrada será transmitida pela porta 

2 e a outra será refletida pela porta 1. A condição de transmissão máxima é 

alcançada para um desfasamento de 180º entre feixes contra-propagantes. [6]. 

O interferômetro de Sagnac é bastante estável devido ao fato dos dois 

caminhos ópticos serem iguais. O OLM opera como um espelho perfeito quando o 

acoplador divide a energia de entrada igualmente, ou seja, quando toda a energia de 

entrada retorna pelo o mesmo canal. O anel de Sagnac tem várias aplicações tanto 

no regime linear quanto no regime não-linear, tais como: formação de pulsos, 

eliminação de ruído [8], chaveamento óptico, processamento de sinal totalmente 

óptico, regeneração de sinal [5], sensoriamento e medição [7], demultiplexação [9]. 

Neste trabalho, é mostrada uma nova aplicação. 

   

2.3. Interferômetro de Sagnac em Regime Não-Linear - 

NOLMs  

O espelho óptico não linear em anel (NOLM) ou interferômetro de Sagnac 

em regime não linear é um interferômetro totalmente óptico, onde o deslocamento 

de fase não linear, é produzido pela auto modulação de fase ou pela modulação de 

fase cruzada. Logo, a diferença de um NOLM para um OLM é que, como o NOLM 

funciona no regime não linear pode se observar os efeitos não lineares citados 

anteriormente, como: SPM e XPM. 

Define-se como transmissividade (𝑇𝑅) do interferômetro Sagnac a razão 

entre a potência de saída na porta transmitida (𝑃𝑇) e a potência de entrada (𝑃𝑂) [10]: 

 
𝑇𝑅 =  

𝑃𝑇

𝑃𝑂
 

(3) 

Se o sinal de entrada for uma onda contínua (CW) e na fibra que forma o laço 

levarmos em consideração apenas os efeitos não lineares de SPM e XPM é possível 

chegar à expressão analítica da transmissividade 𝑇𝑅 [10]: 

 

 𝑇𝑅 = {1 − 2𝑝. (1 − 𝑝)[1 + cos((1 − 2𝑝). 𝛾𝑃𝑂 . 𝐿)]} (4) 

 

Onde 𝑝 é o coeficiente de acoplamento, 𝛾 é o coeficiente não linear, 𝑃𝑂 é a potência 

de entrada e o 𝐿 o comprimento do laço, através dessa equação, pode-se verificar 
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que se o acoplador for de 3dB (=0.5) tem-se 𝑇𝑅 = 0, ou seja, nenhum sinal é 

transmitido pelo interferômetro de Sagnac. Nessa condição ele é chamado de 

espelho em fibra não linear [11], devido ao fato de todo o sinal ser refletido pela 

porta de entrada. 

Fisicamente, se a potência é igualmente dividida entre as ondas contra-

propagantes, o deslocamento de fase não linear é igual para ambas às ondas, 

resultando em nenhuma diferença de fase relativa entre as ondas contra-

propagantes. Contudo, se o fator de divisão de energia é diferente de 0.5, o NOLM 

exibe um comportamento diferente em baixas e altas potências e pode atuar como 

uma chave óptica. [12]. 

A configuração de um NOLM é igual a configuração de um OLM, conforme a 

figura 2. 

Fonte: F. T. C. B. Magalhães. [4]. 

 

 

Figura 2 Configuração de um NOLM. 

Em um NOLM o deslocamento de fase de um campo elétrico E sob o efeito 

de SPM que se propaga no anel é dado por: 

 

 
𝛿Ф(𝑡) =  

2𝜋

𝜆
 𝑛𝑁𝐿 |𝐸(𝑡)|2 . 𝐿 

(5) 

 

Onde 𝜆 é o comprimento de onda da luz, 𝑛𝑁𝐿 é o coeficiente de índice de refração 

não linear e  𝐿 é o comprimento do anel de fibra óptica do NOLM. 

Um NOLM utiliza SPM e XPM, entre os pulsos copropagantes, para alternar 

a saída do sinal de uma porta para outra [9]. Devido a XPM entre os pulsos contra-

propagantes, o pulso que se propaga no sentido horário adquire um deslocamento 
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de fase diferente do pulso propagando no sentido anti-horário. Quando os dois 

pulsos se combinam no acoplador, acontece uma interferência, que permite que um 

pulso possa se propagar pela fibra da outra porta do acoplador [14]. 

 

2.4. Amplificadores Ópticos a Semicondutor - SOA 

Um amplificador óptico a semicondutor (SOA) é um dispositivo opto-

eletrônico que em condições de operação apropriadas pode amplificar um sinal 

óptico de entrada. Eles utilizam a emissão estimulada para amplificação da luz de 

modo análogo ao laser semicondutor, porém sem a realimentação.  

Usando uma corrente elétrica externa na região ativa do SOA tem-se um 

ganho para o sinal de entrada. O confinamento óptico, realizado por um guia de 

onda para manter o sinal se propagando na região ativa é muita das vezes fraco, 

com isso parte do sinal ultrapassa para regiões vizinhas. Sendo assim, o sinal de 

saída é acompanhado por um ruído, que é acrescentado pelo próprio processo de 

amplificação e não pode ser retirado, esse ruído é conhecido como emissão 

espontânea amplificada, ou ASE (Amplified spontaneous emission). 

A estrutura de um SOA é baseada na estrutura de um laser semicondutor 

convencional em que os espelhos das extremidades são substituídos por um 

revestimento anti-reflexivo ou com refletividade entre 30% e 35%. Esses 

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

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

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

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

Estes dispositivos são capazes de proporcionar um elevado ganho interno (15 a 35 

dB), um reduzido consumo de energia e a sua estrutura torna-os particularmente 

adequados para a utilização em fibras monomodo [15]. 
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Fonte: J. M. Senior. [15] 

 

Figura 3 Tipos de SOA: (a) Amplificador de Fabry-Perot e (b) Amplificador de TW. 

 Os SOAs são dispositivos bastante complexos com a finalidade original de 

funcionar como amplificador óptico bastante compacto. Os tradicionais EDFAs 

(Erbium-doped fiber amplifiers) apresentam um tempo típico de recuperação de 

ganho (~10ms) muito maior comparado ao tempo de recuperação de ganho de um 

SOA (500-1ps). Logo, foi percebido que os SOAs poderiam exercer funções além de 

amplificação óptica. SOAs são fabricados a partir de estruturas semicondutores, com 

comprimentos típicos ≤ 1mm. Esses dispositivos são alimentados com corrente 

elétrica DC e exibem forte não linearidade óptica. Diante de todos estes fatores, já 

foi constatado, a possibilidade de se produzir dispositivos fotônicos integrados 

contendo SOAs. Os fenômenos de modulação por ganho cruzado (XGM) e 

modulação de fase cruzada são altamente manifestados em SOAs [1,16]. 

 

2.4.1.  Ganho de Pequenos Sinais 

Um amplificador óptico obtém ganho por meio de transições entre bandas de 

energia. Em um semicondutor, pode haver três principais processos de transição 

entre bandas quando se assume um sistema simplificado de dois níveis: absorção, 
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emissão espontânea e emissão estimulada. Elas ocorrem entre as bandas de 

condução e de valência e estão representadas de maneira simplificada na Figura 4. 

Fonte: A. J. M. Pinho.  

 

 

Figura 4 Os três mecanismos que ocorrem entre dois níveis de energia, (a) absorção, (b) emissão 

espontânea, e (c) emissão estimulada. 

A absorção ocorrerá quando um fóton incidente possuir energia igual ou 

superior à energia entre duas bandas, este fóton incidente na região ativa poderá ser 

absorvido por um elétron da banda de valência, e este passará para a banda de 

condução. Quando um elétron absorve energia de um fóton, ele é excitado à um 

nível mais alto (banda de condução), deixando um buraco no nível mais baixo de 

energia (banda de valência). Um elétron em um nível mais alto pode se recombinar 

com um buraco no nível mais baixo, emitindo um fóton no processo. Quando esse 

processo é iniciado por um fóton existente no semicondutor, isso é chamado de 

emissão estimulada. Caso contrário, é chamado de emissão espontânea [1]. 

Em geral existem duas definições básicas de ganho para os SOAs. A 

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

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

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

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

ganho interno para pequenos sinais para um SOA de Fabry-Perot operando na 

frequência óptica 𝑣 é dado por: 

 
𝐺(𝑣) =  

(1 − 𝑅1)(1 − 𝑅2)𝐺𝑆

(1 − √𝑅1𝑅2𝐺𝑆)2 + 4√𝑅1𝑅2𝐺𝑆𝑠𝑖𝑛2[𝜋(𝑣 − 𝑣0)/∆𝑣]
 

(6) 

 

 

 𝐺𝑆  =  𝑒𝑔𝐿 (7) 
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Onde 𝐺𝑆 é o ganho de passagem única, ou seja, sem que ocorra realimentação da 

cavidade e 𝑅1e 𝑅2 são as refletividades das faces de entrada e saída. No entanto, 

em amplificadores ópticos o ganho do amplificador diminui quando a potência do 

sinal de entrada aumenta, esse fenômeno é chamado de saturação do ganho que 

será mais bem abordado a seguir. 

 

2.4.2. Saturação de Ganho  

O ganho do SOA tem influência da potência do sinal de entrada e do ASE 

(Amplified spontaneous emission). Com o aumento da potência de entrada, há um 

aumento dos portadores na região ativa, com isso tem-se uma diminuição do ganho 

chamado de saturação do ganho, que acarreta uma distorção no sinal.  

Na Figura 5 está mostrado o parâmetro usado para quantificar a saturação do 

ganho que é a potência de saturação do SOA, 𝑃𝑠𝑎𝑡. Está potência é definida como a 

potência de saída quando a metade do ganho é obtida para pequenos sinais ou a 

partir do valor de ganho saturado.  

Fonte: CONNELLY, Michael J. [26]. 

 

 

Figura 5 Curva característica do ganho do SOA em função da potência de saída. 

Esse valor de potência de saída no ponto de -3dB é dado por: 

 
𝑃𝑠𝑎𝑡 = ln(2)

ℎ𝑣𝐴

𝛤𝐴𝑔𝜏𝑒
 

(8) 
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Onde 𝐴𝑔 é o coeficiente diferencial de ganho, 𝜏𝑒 é o tempo de vida dos portadores e 

𝐴 é a seção transversal da região ativa do SOA. 

 Isto pode ser entendido pela dependência do ganho interno com a potência 

de entrada. Quando a potência incidente no amplificador se aproxima da potência de 

saturação o amplificador deixa de ser linear com a potência, i.e., o ganho decai com 

um aumento de potência [18]. 

 A saturação de ganho pode distorcer o sinal (variante no tempo) e, por isso, é 

um fator limitante para a aplicação de SOAs em enlaces multicanais, devido aos 

efeitos prejudiciais da intermodulação e modulação imposta por outros canais [19]. 

Estes efeitos só são possíveis porque os SOAs possuem tempos de recuperação de 

ganho muito rápidos, o que faz com que as variações de amplitude presentes em um 

sinal sejam percebidas em outro [1]. Por exemplo, em um sistema de multiplexação 

por divisão de comprimento de onda (WDM), se a potência total de todos os canais 

exceder 𝑃𝑠𝑎𝑡, o amplificador estará saturado.  

  

2.4.3.  Figura de Ruído  

Todos os amplificadores ópticos produzem ruído originado pela emissão 

espontânea. O ruído dominante em SOAs é a ASE. Como já foi comentado 

anteriormente nesta dissertação, ela surge no SOA como resposta à emissão 

espontânea que é amplificada em seguida no dispositivo. A ASE tem origem em 

associação a duas transições de portadores em amplificadores ópticos: a emissão 

espontânea, que gera fótons de muitos comprimentos de onda dentro da banda de 

emissão do SOA com fases aleatórias e a emissão estimulada posterior à emissão 

espontânea, que amplifica os fótons gerados pela transição anterior. 

A ASE pode ser um limitante para as operações em redes ópticas, podendo 

se acumular em uma cadeia de amplificadores. Além de que, se a injeção de 

portadores for muito alta, o SOA pode ficar auto saturado, ou seja, saturado pela sua 

própria emissão espontânea.  

A figura de ruído é um parâmetro utilizado para quantificar em quanto o ruído 

inserido pelo amplificador interfere na qualidade do sinal. Segundo a definição 

clássica, adotada pela ITU-T e utilizada em equipamentos de teste, a figura de ruído 

é definida por [20]: 
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𝑁𝐹 = 10log [

𝑆𝑁𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑆𝑁𝑅𝑠𝑎í𝑑𝑎
] 

(9) 

Onde, 𝑆𝑁𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 e 𝑆𝑁𝑅𝑠𝑎í𝑑𝑎 são a razão entre os níveis de sinal ruído na entrada e 

na saída do amplificador, respectivamente. 

 Basicamente, a figura de ruído é determinada pela potência e ganho de ASE. 

A figura de ruído mínima de um amplificador óptico ordinário é 3dB (limite teórico) 

enquanto em um SOA o valor está entre a faixa de 6-10 dB [1]. 

 

2.4.4.  Efeitos de XPM e XGM em SOAs   

A não linearidade em SOAs geralmente é causada pelo sinal óptico de 

entrada que muda a distribuição da densidade de portadores. Existem dois tipos de 

efeitos não lineares que são normalmente usados em sistemas completamente 

ópticos. O primeiro tipo inclui efeitos não lineares em que são gerados novos 

componentes de frequência óptica pelo sinal de dados ou de controle dentro do meio 

(e.g. four-wave mixing - FWM). O segundo tipo inclui efeitos não lineares em que a 

amplitude ou fase do sinal de entrada que está propagando no meio é alterada por 

uma mudança no índice de refração não linear ou ganho, induzindo por sinais 

ópticos de controle (e.g. XPM, XGM). O efeito de XPM em SOAs é uma técnica já 

estabelecida para realizar conversão de comprimentos de onda entre dois canais. 

Na ausência do sinal de controle, o pulso do sinal irá ser impactado por SPM [1,21]. 

O SPM altera o formato, espectro e fase do pulso. Se dois sinais forem 

injetados no SOA, acontecerá XPM entre os sinais. O efeito XPM causa alteração 

apenas na fase, portanto uma configuração de interferômetro é necessária para 

converter essas mudanças de fase em mudanças de intensidade [22]. Em todos os 

interferômetros o SOA é inserido em um ou mais braços do interferômetro para 

mudar a fase do pulso propagante. 

O efeito de XGM (Modulação de ganho Cruzado) satura o ganho usando um 

sinal de entrada e com isso modula uma onda contínua em um comprimento de 

onda de saída desejado. Este efeito tem alguns problemas, tais como: chirp de certa 

forma alto no sinal de saída devido à grande modulação por ganho e inversão do 

pulso do sinal de saída. 
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2.5. Demultiplexador Terahertz Assimétrico – TOAD 

O Demultiplexador Óptico Temporal baseado no NOLM é feito a partir de um 

acoplador óptico 2x2 dentro do Anel de Sagnac e um SOA que funciona como um 

elemento que gera a não linearidade, inserido distante do meio do anel em Δx, como 

é mostrado na Figura 6. 

Fonte: BARROS, Marcio F. [24]. 

 

 

Figura 6 Comportamento não linear de um Interferômetro de Sagnac. 

Conforme já foi comentado nesta dissertação, a luz entra no anel pelo 

acoplador e é dividida em duas formas de propagação, em sentidos opostos, uma no 

sentido horário e outra no sentido anti-horário. Cada uma dessas frentes de luz 

passa pelo SOA uma vez e posteriormente voltam juntas para o acoplador. 
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Para a recuperação do canal desejado, é necessário que um dos canais seja 

replicado em sua origem, dando origem ao sinal de controle (relógio) que permanece 

alinhado no tempo ao canal original. O pulso de controle é injetado no anel pelo 

acoplador interno, atravessa o SOA e sai do anel. Ele tem energia suficiente para 

modificar as propriedades ópticas do SOA segundo uma escala de tempo da ordem 

de pico segundos ou menos. Após está transição, as propriedades ópticas do SOA 

são recuperadas [23]. 

Quando se obtém um desvio de fase de 180º entre as frentes de luz de 

sentidos opostos de propagação durante o cruzamento na passagem pelo 

acoplador, ou seja, quando tem uma assimetria no anel em função do 

posicionamento do SOA, abre-se uma janela de transmissão ao final da volta 

completa pelo o anel e o canal é recuperado, como mostrado na Figura 6.  

É necessário que o SOA esteja em um posicionamento assimétrico em 

relação ao centro do anel, pois assim faz com que as frentes de propagação 

atravessem o SOA em momentos diferentes. E o pulso de controle é posicionado no 

anel de forma que ele chegue ao SOA depois da passagem de um sinal e antes da 

chegada do outro sinal. 

Demultiplexadores ópticos temporais usando SOA como elemento não linear 

no Anel de Sagnac são plenamente adaptáveis aos modelos de redes totalmente 

ópticas por não fazerem uso de dispositivos eletroeletrônicos e oferecerem 

vantagens em relação às outras configurações de NOLM. São mais compactos que 

aqueles usando a não linearidade de uma fibra óptica que constitui o anel. São, 

portanto, mais versáteis, sendo capazes de operar com taxas muito elevadas, da 

ordem de 250 Gbps [25]. Por este motivo, também são conhecidos como TOAD [26]. 

 

2.6. Espelho Óptico em Anel com Amplificador Óptico a 

Semicondutor – SLALOM 

O SLALOM (Semiconductor Laser Amplifier in a Loop Mirror) segue o 

mesmo princípio do interferômetro de Sagnac em regime não linear (NOLM). No 

entanto, assim como um TOAD o elemento que gera a não linearidade é o SOA, não 

dependendo da não linearidade da fibra óptica. Devido a esse elemento não linear 
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no anel de Sagnac há um acoplamento de fase-amplitude, que gera a resposta em 

fase do conjunto. 

O dispositivo SLALOM pode ser usado como elemento de ganho não-linear, 

proporcionando a modelagem e contraste de pulsos ópticos [27], como 

correlacionador óptico fornecendo sincronização de sinais de dados ópticos [28] e 

cabeçalho decodificação em experimentos de comutação de pacotes ópticos [29], e 

como demultiplexador óptico para taxas de dados de até 100 Gb / s [30].  

O SLALOM tem duas vantagens se comparado ao NOLM: o dispositivo pode 

ser muito compacto para que a integração em um chip seja possível e a potência 

óptica requerido é da ordem de 1 mW. Uma desvantagem é que a velocidade de 

operação geralmente é menor, da ordem de alguns GHz para a maioria das 

aplicações do SLALOM, exceto as aplicações como demultiplexador. 

O princípio de operação deste dispositivo consiste de um acoplador 

direcional de 3dB que divide em dois ramos copropagante e contra-propagantes, 

eles são conectados e formam um loop. Este anel formado contém um controlador 

de polarização e o SOA.  

A Figura 7 descreve os elementos básicos de um SLALOM. O sinal de 

entrada (analógico ou digital) é dividido no acoplador e percorre o anel no sentido 

horário e no sentido anti-horário. O sinal que trafega no sentido horário quando 

passa pelo SOA é amplificado por um ganho complexo, modulando a amplitude e a 

fase do sinal. 

O ganho complexo causado pelo sinal amplificado depende do tempo de 

recuperação do ganho e da saturação do amplificador. Após atravessar todo o anel 

os dois sinais que se propagaram em sentidos opostos se superpõem no acoplador. 

Fonte: EISELT, M. [27]. 

 

Figura 7 Configuração básica de um SLALOM. 
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Para um acoplador ideal de 3dB, os fatores de acoplamento k e d são iguais 

e quando o ganho no sentido horário é igual ao ganho no sentido anti-horário, o sinal 

injetado será todo refletido pelo braço do acoplador que foi injetado e na segunda 

porta de entrada do acoplador não haverá saída. 

A potência de saída depende do ganho relativo dado por: 

 ∆𝑔 =  
𝑔𝑐𝑐𝑤

𝑔𝑐𝑤
 (10) 

Onde 𝑔𝑐𝑐𝑤 é o ganho do sentido anti-horário e o 𝑔𝑐𝑤 é o ganho no sentido horário. E 

depende também da diferença de fase dada por: 

 ∆𝜑 =  𝜑𝑐𝑤 − 𝜑𝑐𝑐𝑤 (11) 

Onde 𝜑𝑐𝑤 é a fase no sentido horário e 𝜑𝑐𝑐𝑤 é a fase no sentido anti-horário. 

 Existem três maneiras para se obter esse ganho e essa diferença de fase: 

 

1. Injeção de um único pulso e saturação do SOA pelo pulso propagando no 

sentido horário. Se T (tempo que o pulso contra propagante demora para 

chegar ao SOA após o primeiro pulso) é menor que o tempo de recuperação 

do ganho do SOA, o pulso contra-propagante percebe um SOA saturado [31]. 

2. Injeção de dois pulsos, separados por um tempo 𝜏 = T, e a saturação do SOA 

pelo primeiro pulso no sentido horário, de certa forma que o segundo pulso 

(no sentido anti-horário) percebe um SOA saturado, ou vice-versa [31]. 

3. Injeção de um único pulso em uma porta do acoplador e de um segundo 

pulso de controle em um acoplador adicional dentro do anel. O pulso de 

controle satura o SOA entre a transmissão dos pulsos contra-propagantes 

[31].   

No modo de operação de pulso único, a posição do SOA é ligeiramente fora 

do centro. Neste caso, o pulso de deslocamento no sentido horário é amplificado 

pelo ganho G e satura o SOA ao atravessá-lo. Depois o pulso de deslocamento no 

sentido anti-horário atinge o SOA que ainda está saturado e é amplificado por um 

ganho menor do que o do sentido horário (𝐺𝐶𝐶𝑊 <  𝐺𝐶𝑊). 

A assimetria da posição do SOA em relação ao centro do anel, deve ser 

suficiente para que, após o pulso no sentido horário atravessar o SOA, o pulso no 

sentido anti-horário contra-propagante atravesse o SOA em um intervalo de tempo 

menor que o tempo de recuperação do SOA. Caso contrário, não será obtida 
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nenhuma diferença de fase ou ganho entre os sinais no sentido horário e anti-horário 

[1].  

 

2.7. Razão de Extinção (ER) de Sinais Analógicos e 

Digitais de Telecomunicações 

Vários parâmetros de camada física são usados para caracterizar sinais 

ópticos, e a maioria deles possui limites específicos e condições de teste. A razão de 

extinção é uma medida importante da qualidade de um sinal óptico, especialmente 

para os transmissores modernos. Ela é comumente incompreendida, por ser mais 

difícil de medir do que outros parâmetros, e é comercializada para desempenho com 

outros parâmetros, como chirp, dispersão de fibra e modificação de fase.  

Designers, fornecedores e usuários de transceptores podem se beneficiar 

muito de uma compreensão comum da razão de extinção, onde a escolha cuidadosa 

dos parâmetros dos componentes melhora a interoperabilidade de dispositivos 

complexos em sistemas de comunicação de curto e longo alcance. 

A razão de extinção influencia no desempenho dos sistemas e em outros 

parâmetros. À medida que o ER melhora, a taxa de erro de bit (BER) melhora 

(diminui), reduzindo o número de erros e a quantidade de correção de erros 

necessária. À medida que as taxas de dados mais elevadas estão sendo 

“empurradas” através de materiais, os erros aumentam. Esse efeito é conhecido 

como "penalidade de potência" (PP). 

Resumidamente, os valores mais baixos de ER aumentam a penalidade (PP), 

pioram o BER e diminuem o benefício do aumento de potência.  

Em telecomunicações, a razão de extinção (ER) é a proporção de dois níveis 

de potência óptica de um sinal gerado por uma fonte óptica, por exemplo, um diodo 

laser. A taxa de extinção pode ser expressa como uma fração, em dB, ou em 

porcentagem. A razão de extinção digital pode ser dada por: 

 
𝐸𝑅 =  

𝑃1

𝑃0
 

(12) 

Onde 𝑃1 é o nível de energia óptica gerado quando a fonte de luz está ligada e 𝑃0é o 

nível de energia gerado quando a fonte de luz está desligada. 

Neste trabalho, a razão de extinção é dada por: 
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𝐸𝑅 =  

𝐴𝐶 + 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 +  

𝐴𝐶

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
 

(13) 

Onde, AC é o nível da componente modulada e o offset é o nível da componente 

não modulada. 
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3. Simulações Numéricas 

 

Nesta secção, serão apresentadas as simulações numéricas realizadas no 

software VPIphotonics. Primeiro são apresentadas simulações no circuito montado 

com sinal de entrada digital e feita investigações numéricas do dispositivo SLALOM 

operando em taxas de alguns Gbps. Posteriormente, serão apresentadas as 

simulações feitas com circuito montado com sinal de entrada analógico na 

frequência de 200MHz e feita a análise de variação de DC, frequência e calculada 

as FFTs dos sinais. Por último serão feitas considerações relativas à 

50KHz/100Kbps. 

3.1. Introdução 

 Atualmente, para que a telecomunicação entre duas entidades seja possível, 

é necessário instalar, por vezes, grandes e dispendiosos sistemas de 

telecomunicações. Todavia, há uma questão que pode surgir: o sistema, depois de 

implementado, terá um comportamento inesperado ou deficiente? Para que isso não 

aconteça, deve-se estudar o comportamento de um sistema sem ter de construí-lo, 

ou seja, analisar artificialmente dados em relação ao sistema, às suas características 

e ao seu desempenho, tendo em conta o ambiente onde vai ser instalado. Para isso, 

recorre-se à simulação de dispositivos ou sistemas de telecomunicações, 

construindo um modelo matemático do sistema real e efetuando experiências com o 

modelo no computador. Logo, para um melhor embasamento para as experiências 

realizadas ou por realizar no laboratório, foi realizada simulações no software 

VPIphotonics. 

VPIphotonics é um software de simulação e modelização de redes óticas. 

VPIphotonics é uma divisão de VPIsystems, o principal fornecedor de recursos de 

rede planejamento de software e serviços para a indústria de telecomunicações. 

Permite ao utilizador conceber, testar e parametrizar os diversos componentes de 

um sistema de comunicação ótica (por exemplo: fonte de luz, meio de transmissão, 

fotodetector, moduladores, amplificadores) [32]. 
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3.2. Investigações Numéricas do Dispositivo SLALOM 

Operando em Altas Frequências/Taxas 

No design/simulações no VPI realizadas originalmente na Télécom Bretagne, 

foi mostrado um dispositivo capaz de atenuar significativamente a componente 

óptica DC e amplificar a componente AC considerando que a portadora óptica esteja 

modulada em um tom na frequência de 2,5GHz. A saída observada era um pouco 

distorcida. Experimentos em 200MHz realizados no LaCOp/UFF mostraram que o 

dispositivo de fato opera na prática e conseguiu-se sinais de saída com níveis de 

distorção significativamente mais baixos. 

Entretanto, a ideia é aplicar o circuito SLALOM em sinais digitais de baixas 

taxas, compatíveis com portadoras ultrassônicas com frequência da ordem de 

dezenas ou no máximo centenas de KHz, e realizar comunicações ultrassônicas 

digitais através de meios materiais, notadamente cabos metálicos. Detectores 

acusto-ópticos de natureza interferométrica são para isto utilizados. Estes últimos, 

ao interagiram com os sinais acústicos incidentes produzem como saída sinais 

ópticos modulados, porém com um nível DC (componente óptica modulada) que 

pode atingir níveis bastante altos, ou seja, produzir um sinal de saída com ER 

relativamente baixo. 

Portanto, um SLALOM devidamente construído, poderá ser capaz de 

aumentar significativamente o ER do sinal óptico modulado análogo produzido pelo 

detector acusto-óptico recebendo sinais acústicos digitais, antes da conversão 

optoeletrônica. Sendo assim, pode-se aumentar o ganho de amplificação do 

fotodetector sem satura-lo tomando cuidado para não comprometer a banda de 

detecção. 

O objetivo geral desta secção, é o de utilizar o VPI para simular 

numericamente o SLALOM para operar em baixas frequências, mais precisamente 

em baixas taxas digitais.  

O ponto de partida, foi o circuito desenhado e simulado na Télécom Bretagne 

que processava um sinal tipo zero-e-um alternados em 5 Gb/s (compatível com 2,5 

GHz). A saída observada eram sinais zero-e-um amplificados com certa distorção, 

porém com o nível DC praticamente suprimido. Sistemas digitais tipo OOK são 

menos afetados por distorções que os analógicos ou os que são baseados em 
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formatos de modulação/multiplexação mais complexos como o OFDM. Em princípio, 

sinais digitais OOK distorcidos, desde que os níveis “zero” e “um” tenham um bom 

contraste, podem ser corrigidos com o uso de um regenerador eletrônico (por 

exemplo por um circuito Schmidt-Trigger) que no presente caso deverá ser de baixa 

frequência. 

Porém, tem-se verificado que ao diminuir a frequência (taxa) de operação do 

circuito SLALOM, torna-se necessário aumentar o perímetro do anel de Sagnac, ou 

seja, utilizar mais fibra óptica. Isto não é em princípio conveniente, pois 

primariamente aumenta muito o volume do dispositivo, ainda mais para a faixa de 

dezenas de KHz, além de outros problemas ainda não previstos como latência. 

Então, a metodologia usada para realizar essa etapa da simulação foi em 

primeiro lugar colocar para operar o circuito original para 5 Gb/s, anotar o perímetro 

do anel. 

A seguir, a taxa foi diminuída para, 2,5 Gb/s, 1,25Gb/s e 1Gb/s e os atrasos 

ópticos foram reajustados junto com a fase para analisar qual o melhor para obter o 

resultado esperado. 

Nas próximas secções estão apresentados os resultados encontrados nas 

simulações. 

 

3.2.1. Circuito Original com Sinal Digital  

Na primeira parte desta secção foi feito a simulação no circuito original 

desenhado e simulado na Télécom Bretagne, mostrado na figura 12. Para as 

simulações realizadas um sinal de entrada (Pin) foi criado usando um laser 

sintonizável, gerador de sinais e modulador de Mach-Zehnder (MZM). O laser gera 

um sinal configurado para um sinal digital onde foi feita a variação da taxa. O sinal 

de saída do MZM apresenta uma componente modulada (PMOD) e uma componente 

não modulada (PDC) que desejamos reduzir. O sinal de entrada Pin =  PMOD +  PDC é 

então inserido em um acoplador óptico (OC) de fator de acoplamento de 0.5:0.5. 

As duas portas de saída do acoplador foram ligadas para formar o 

Interferômetro de Sagnac. O elemento não linear inserido foi um SOA, adotou-se o 

SOA padrão da plataforma de 0.5mm de comprimento e de tempo de recuperação 

de aproximadamente 1ns. 
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O sinal de entrada ao chegar ao acoplador é dividido em dois sinais, um que 

se propaga no sentido horário e outro que se propaga no sentido anti-horário, ambos 

percorrem o anel e retornam para o acoplador. 

Depois dos sinais se propagarem no SLALOM e retornarem ao acoplador, 

teremos dois sinais de saída. Uma das portas de saída do acoplador é saída 

transmitida e a outra é a porta de reflexão, uma vez que o sinal que se propaga por 

ela retorna para a mesma porta de entrada. 

É importante ressaltar, que a diferença de fase óptica otimizada para “travar” 

um interferômetro de Sagnac à fibra em certo ponto de operação, pode ser realizada 

ajustando-se um controlador de polarização (PC), que então mexe com o estado de 

polarização propagante e contra-propagante. Os sinais ópticos propagante e contra-

propagante interagem com a pequena birrefringência da fibra óptica. Então cada um 

destes feixes, acumula certo valor de fase depois de percorrer o perímetro do anel. 

Porém, este acúmulo é dependente do estado de polarização exato de cada feixe de 

luz, assim como da birrefringência, onde esta última fica à deriva de flutuações 

térmicas, acústicas e perturbações em geral. Em consequência, a diferença de fase 

será uma função sensível do ajuste de polarização via PC.  

Quando se usa fibras ópticas usuais de telecomunicações para construir um 

interferômetro de Sagnac, torna-se necessário inserir no anel um controlador de 

polarização (PC) para ajustar o seu ponto de operação, ou seja, ajustar a proporção 

de potência de luz transmitida (𝑃𝑡) e refletida (𝑃𝑟).  

Além de usar um controlador de polarização, pode-se também utilizar 

componentes passivos a fibra e fibras mantenedoras de polarização PM 

(Polarization Maintaining) com os eixos corretamente alinhados na construção do 

interferômetro de Sagnac, para desta forma proporcionar propagação/contra-

propagação com estado de polarização estável e proporção 𝑃𝑟/𝑃𝑡 fixada também de 

forma estável. Neste caso, a inserção de um controlador de polarização é opcional, 

caso se deseje modificar a proporção 𝑃𝑟/𝑃𝑡 previamente fixada na construção do 

interferômetro com componentes e fibras mantenedores de polarização. 

Outro modo de se obter estabilidade na polarização, é implementando o 

interferômetro de Sagnac em óptica integrada. Um exemplo disto, são os MZMs 

disponíveis comercialmente, que são interferômetros de Mach-Zehnder 

implementados em um chip óptico de LiNbO3. 
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O modelo de SOA utilizado do VPI é escalar (não leva em conta a polarização 

da luz), ou seja, não usa um controlador de polarização no anel. No VPI, os delays 

entre o acoplador e o SOA e depois o delay do SOA de volta para o acoplador foram 

ajustados em centenas de ps ou mais, dando como resultado, perímetros de anel de 

poucos ou vários ns. Trata-se de um ajuste inicial para o interferômetro não linear 

operar no que chamamos de magnificador da razão de extinção. Entretanto, foi 

imprescindível ajustar a fase diferencial entre os dois braços do interferômetro de 

Sagnac. No VPI, isto foi feito ajustando-se a fase em apenas um dos braços do 

circuito, ou seja, no braço propagante ou no braço contra-propagante. Um ajuste 

ultrafino, da ordem de sub-fs, pois trabalhamos com portadora óptica, com 

frequências da ordem 200THz. Então, ao mudar qualquer parâmetro do circuito no 

VPI, é necessário reajustar a fase (em graus) no sentido de otimizar o sinal de saída 

desejado. Esse ajuste da fase diferencial do VPI foi realizado usando o bloco de 

“delay”, mostrado na figura 8. 

 

Figura 8 Bloco usado para ajustar a fase no VPI. 

A figura 9 ilustra o circuito original montado no VPI e os seguintes parâmetros 

de entrada foram usados: 

 Taxa: 5𝑥109𝑏𝑖𝑡/𝑠 = 5Gb/s; 

 Fase: 10 graus; 

 Potência do Laser: 0,5mW; 

 Sequência de “1s”; 

 Primeiro atraso (𝑇1): 760ps; 

 Segundo atraso (𝑇2): 840ps; 
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Figura 9 Circuito Original com sinal de entrada digital montado no VPI. 

O perímetro físico do anel no circuito original é dado por: 

 
𝑇1 =

𝐿1. 𝑛

𝑐
 

(14) 

 
760𝑥10−12 =

𝐿1. 1,46

3𝑥108
 

(15) 

 𝐿1 = 0,156𝑚 (16) 

  

𝑇2 =
𝐿2. 𝑛

𝑐
 

 

(17) 

 
840𝑥10−12 =

𝐿2. 1,46

3𝑥108
 

(18) 

 𝐿2 = 0,173𝑚 (19) 

   

 𝐿𝑎𝑛𝑒𝑙 = 𝐿1 + 𝐿2 (20) 

 𝐿𝑎𝑛𝑒𝑙 = 0,156 + 0,173 (21) 

 𝐿𝑎𝑛𝑒𝑙 = 0,329𝑚 (22) 
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Abaixo, encontram-se os gráficos obtidos da simulação.  

 Figura 10 Sinal de Entrada.  
Escala Vertical: 20mW/Div - Escala Horizontal: 0,5ns/Div. 

Na figura 10 é possível perceber uma largura de pulso de aproximadamente 

100ps, uma componente modulada de 𝑃𝑖𝑛,𝑀𝑂𝐷 =67,4µW e um offset óptico de 

𝑃𝑖𝑛,𝐷𝐶 = 216,3µW. A proporção AC/DC do sinal de entrada é dada por: 

 𝑃𝑖𝑛,𝑀𝑂𝐷

𝑃𝑖𝑛,𝐷𝐶
= 10 log

67,4µW

216,3µW
= − 5,06 𝑑𝐵 

(23) 

Isso mostra que a componente modulada do sinal é 5,06dB menor que a 

componente DC do sinal. 

É possível calcular também a razão de extinção do sinal de entrada, que é 

dado por:  

 
𝐸𝑅 =  

𝐴𝐶 + 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 +  

𝐴𝐶

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 +  

67,4µ𝑉

216,3µ𝑉
= 1,312 = 1,18 𝑑𝐵 

(24) 

 

Amplitude Modulada: 67,4µW 

Offset óptico: 216,3µW 
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 Figura 11 Saída Transmitida para uma taxa de 5Gbps. 

O sinal transmitido apresenta componente modulada de 𝑃𝑇𝑋,𝑀𝑂𝐷 = 3,7mW e 

offset óptico de 𝑃𝑇𝑋,𝐷𝐶 = 23,8µW. A proporção AC/DC do sinal transmitido é dada 

por:   

 𝑃𝑇𝑋,𝑀𝑂𝐷

𝑃𝑇𝑋,𝐷𝐶
= 10 log

3,7mW

23,8µW
=  21,92 𝑑𝐵 

(25) 

É possível calcular também a razão de extinção do sinal transmitido, que é 

dado por:  

 
𝐸𝑅 =  

𝐴𝐶 + 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 +  

𝐴𝐶

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 +  

3,7𝑚𝑉

23,8µ𝑉
= 156,46 = 21,94 𝑑𝐵 

(26) 

A tabela 1 e 2 apresentam os dados e resultados obtidos nesta simulação. 

Tabela 1 Resumo dos dados da simulação a uma taxa de 5Gb/s. 

Componente do Sinal Entrada Saída Transmitida 

Modulada 67,4µW 3,7mW 

Offset Óptico 216,3µW 23,8µW 

Razão de Extinção (ER) 1,18 dB 21,94 dB 
 

Tabela 2 Resultados da simulação a uma taxa de 5Gb/s. 

Parâmetros Simulação 

Aumento de ER 20,76 dB 

Amplificação da Componente Modulada 17,4 dB 

Atenuação do Offset Óptico -9,59 dB 

 

Amplitude Modulada: 3,7mW 

Offset óptico: 23,8µW 
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Ao analisar os resultados obtidos nessa simulação, é possível verificar que 

tivemos um aumento de ER em 20,76dB, uma amplificação da componente 

modulada ao mesmo tempo que suprimos a componente não modulada. Logo, 

podemos comprovar que o circuito original a uma taxa de 5Gb/s e um perímetro de 

anel de 32,9cm está agindo como um interferômetro de Sagnac, já que ele atenua o 

sinal não modulado, ou seja, o offset óptico, ao mesmo tempo em que amplifica o 

sinal modulado, conforme mostrado na tabela 2.  

 

3.2.2.  Análise do Tamanho do Anel com Sinal de Entrada Digital 

Nesta secção, foram feitas simulações mudando o tamanho do anel, 

alterando os atrasos ópticos, ajustando a fase e mudando a taxa de operação do 

circuito para investigar o dispositivo SLALOM operando em direção a taxas mais 

baixas. 

Na secção 3.2.1 desta dissertação, verificou-se qual o tamanho dos atrasos 

ópticos do circuito original a uma taxa de 5Gbit/s e o perímetro físico do anel, 

conforme os valores apresentados a seguir: 

 Primeiro atraso (𝑇1) do circuito original: 760ps; 

 Segundo atraso (𝑇2) do circuito original: 840ps; 

 𝐿𝑎𝑛𝑒𝑙 = 0,329𝑚 do circuito original. 

Conforme diminuímos a taxa de operação, a amplitude modulada e o offset 

óptico do sinal de entrada não se alteram somente à mudança na largura temporal 

dos pulsos de entrada que aumentam na proporção inversa da diminuição da taxa, 

ou seja, a única diferença em relação ao sinal de entrada nas simulações 

apresentadas a seguir em comparação com a simulação do circuito original é que a 

largura do pulso não será mais de aproximadamente 100ps, esta largura aumenta 

conforme diminuímos a taxa.  

Logo, nos próximos resultados só serão apresentados os gráficos do sinal 

transmitido, uma vez que, estamos interessados em fazer a análise da amplitude 

modulada e do offset óptico que se mantêm os mesmos no sinal de entrada. 

A tabela 3 mostra os dados do sinal de entrada do circuito original para 

facilitar a análise com as mudanças realizadas nas próximas simulações que serão 

apresentadas nesta dissertação. 
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Tabela 3 Dados do sinal de entrada. 

Componente do Sinal Entrada 

Modulada 67,4µW 

Offset Óptico 216,3µW 

Razão de Extinção (ER) 1,18 dB 

 

3.2.2.1. Simulações numéricas em 2,5Gbps 

Após verificar o circuito original, foram feitas simulações aumentando os 

atrasos ópticos e diminuindo a taxa para 2,5Gbps, a fim de analisar o impacto na 

saída transmitida do circuito a uma taxa menor do que a usada no circuito original, 

ressaltando que o sinal de entrada a largura do pulso aumentou para 

aproximadamente 200ps. 

 Aumento de 𝑇1 = 1000𝑝𝑠 e 𝑇2 = 1100𝑝𝑠: 

 
𝑇1 =

𝐿1. 𝑛

𝑐
 

(27) 

 
1000𝑥10−12 =

𝐿1. 1,46

3𝑥108
 

(28) 

 𝐿1 = 0,206𝑚 (29) 

  

𝑇2 =
𝐿2. 𝑛

𝑐
 

 

(30) 

 
1100𝑥10−12 =

𝐿2. 1,46

3𝑥108
 

(31) 

 𝐿2 = 0,226𝑚 (32) 

   

 𝐿𝑎𝑛𝑒𝑙 = 𝐿1 + 𝐿2 (33) 

 𝐿𝑎𝑛𝑒𝑙 = 0,206 + 0,226 (34) 

 𝐿𝑎𝑛𝑒𝑙 = 0,432𝑚 (35) 
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Figura 12 Saída Transmitida para 𝑇1 = 1000𝑝𝑠 e 𝑇2 = 1100𝑝𝑠. 

O sinal transmitido apresenta componente modulada de 𝑃𝑇𝑋,𝑀𝑂𝐷 = 5,71mW e 

offset óptico de 𝑃𝑇𝑋,𝐷𝐶 = 0,185mW. É possível calcular a razão de extinção do sinal 

transmitido, que é dado por:  

 
𝐸𝑅 =  

𝐴𝐶 + 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 + 

𝐴𝐶

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 +  

5,71𝑚𝑉

0,185𝑚𝑉
= 31,87 = 15,03 𝑑𝐵 

(36) 

 

 Aumento de 𝑇1 = 800𝑝𝑠 e 𝑇2 = 900𝑝𝑠: 

 𝑇1 =
𝐿1.𝑛

𝑐
  (37) 

 𝐿1 = 0,164𝑚 (38) 

  

𝑇2 =
𝐿2. 𝑛

𝑐
 

 

(39) 

 
900𝑥10−12 =

𝐿2. 1,46

3𝑥108
 

(40) 

 𝐿2 = 0,185𝑚 (41) 

   

 𝐿𝑎𝑛𝑒𝑙 = 𝐿1 + 𝐿2 (42) 

 𝐿𝑎𝑛𝑒𝑙 = 0,164 + 0,185 (43) 

 𝐿𝑎𝑛𝑒𝑙 = 0,349𝑚 (44) 

 

Amplitude Modulada: 5,71mW 

Offset óptico: 0,185mW 
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Figura 13 Saída Transmitida para 𝑇1 = 800𝑝𝑠 e 𝑇2 = 900𝑝𝑠. 

O sinal transmitido apresenta componente modulada de 𝑃𝑇𝑋,𝑀𝑂𝐷 = 5,88mW e 

offset óptico de 𝑃𝑇𝑋,𝐷𝐶 = 0,03mW. É possível calcular a razão de extinção do sinal 

transmitido, que é dado por:  

 
𝐸𝑅 =  

𝐴𝐶 + 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 +  

𝐴𝐶

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 +  

5,88𝑚𝑉

0,03𝑚𝑉
= 197 = 22,94 𝑑𝐵 

(45) 

 

 Aumento de 𝑇1 = 1500𝑝𝑠 e 𝑇2 = 1600𝑝𝑠: 

 
𝑇1 =

𝐿1. 𝑛

𝑐
 

(46) 

 
1500𝑥10−12 =

𝐿1. 1,46

3𝑥108
 

(47) 

 𝐿1 = 0,308𝑚 (48) 

  

𝑇2 =
𝐿2. 𝑛

𝑐
 

 

(49) 

 
1600𝑥10−12 =

𝐿2. 1,46

3𝑥108
 

(50) 

 𝐿2 = 0,329𝑚 (51) 

   

 𝐿𝑎𝑛𝑒𝑙 = 𝐿1 + 𝐿2 (52) 

 𝐿𝑎𝑛𝑒𝑙 = 0,308 + 0,329 (53) 

 𝐿𝑎𝑛𝑒𝑙 = 0,637𝑚 (54) 

 

 

Amplitude Modulada: 5,88mW 

Offset óptico: 0,03mW 
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Figura 14 Saída Transmitida para 𝑇1 = 1500𝑝𝑠 e 𝑇2 = 1600𝑝𝑠. 

O sinal transmitido apresenta componente modulada de 𝑃𝑇𝑋,𝑀𝑂𝐷 = 6,18mW e 

offset óptico de 𝑃𝑇𝑋,𝐷𝐶 = 0,02mW. É possível calcular a razão de extinção do sinal 

transmitido, que é dado por:  

 
𝐸𝑅 =  

𝐴𝐶 + 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 +  

𝐴𝐶

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 +  

6,18𝑚𝑉

0,02𝑚𝑉
= 310 = 24,91 𝑑𝐵 

(55) 

 

 Aumento de 𝑇1 = 1520𝑝𝑠 e 𝑇2 = 1680𝑝𝑠: 

 
𝑇1 =

𝐿1. 𝑛

𝑐
 

(56) 

 
1520𝑥10−12 =

𝐿1. 1,46

3𝑥108
 

(57) 

 𝐿1 = 0,312𝑚 (58) 

  

𝑇2 =
𝐿2. 𝑛

𝑐
 

 

(59) 

 
1680𝑥10−12 =

𝐿2. 1,46

3𝑥108
 

(60) 

 𝐿2 = 0,345𝑚 (61) 

   

 𝐿𝑎𝑛𝑒𝑙 = 𝐿1 + 𝐿2 (62) 

 𝐿𝑎𝑛𝑒𝑙 = 0,312 + 0,345 (63) 

 𝐿𝑎𝑛𝑒𝑙 = 0,657𝑚 (64) 

 

Amplitude Modulada: 6,18mW 

Offset óptico: 0,02mW 
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Figura 15 Saída Transmitida para 𝑇1 = 1520𝑝𝑠 e 𝑇2 = 1680𝑝𝑠. 

O sinal transmitido apresenta componente modulada de 𝑃𝑇𝑋,𝑀𝑂𝐷 = 6,51mW e 

offset óptico de 𝑃𝑇𝑋,𝐷𝐶 = 0,067mW. É possível calcular a razão de extinção do sinal 

transmitido, que é dado por:  

 
𝐸𝑅 =  

𝐴𝐶 + 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 + 

𝐴𝐶

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 +  

6,51𝑚𝑉

0,067𝑚𝑉
= 98,16 = 19,92 𝑑𝐵 

(65) 

 

Analisando os resultados encontrados é possível verificar que em todos os 

comprimentos de anel verificados houve uma amplificação da componente 

modulada junto com a atenuação do offset óptico. Nas tabelas abaixo, foi realizada 

uma comparação do sinal de entrada com a saída transmitida em cada comprimento 

de anel simulado a uma taxa de 2,5Gbps, os resultados encontrados estão 

apresentados abaixo. 

Tabela 4 Resultados da simulação para perímetro do anel igual a 65,7cm. 

Comprimento do Anel de 65,7cm 

Parâmetros Simulação 

Aumento de ER 18,74 dB 

Amplificação da Componente Modulada 19,85 dB 

Atenuação do Offset Óptico -5,09 dB 

 

Tabela 5 Resultados da simulação para perímetro do anel igual a 63,7cm. 

Comprimento do Anel de 63,7cm 

Parâmetros Simulação 

Aumento de ER 23,73 dB 

Amplificação da Componente Modulada 19,62 dB 

Atenuação do Offset Óptico -10,34 dB 

 

Amplitude Modulada: 6,51mW 

Offset óptico: 0,067mW 
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Tabela 6 Resultados da simulação para perímetro do anel igual a 43,2cm. 

Comprimento do Anel de 43,2cm 

Parâmetros Simulação 

Aumento de ER 13,85 dB 

Amplificação da Componente Modulada 19,28 dB 

Atenuação do Offset Óptico -0,68 dB 

 

Tabela 7 Resultados da simulação para perímetro do anel igual a 34,9cm. 

Comprimento do Anel de 34,9cm 

Parâmetros Simulação 

Aumento de ER 21,76 dB 

Amplificação da Componente Modulada 19,41 dB 

Atenuação do Offset Óptico -8,58 dB 

 

A partir da análise dos resultados obtidos nas simulações para uma taxa de 

2,5Gbps, é possível notar que o circuito funciona como um interferômetro de 

Sagnac, uma vez que amplifica o sinal modulado ao mesmo tempo em que reduz o 

não modulado em todos os comprimentos de anel testados. Vale ressaltar também, 

que em todos os perímetros de anel simulados obteve-se um aumento significativo 

de ER conforme era desejado e o comprimento de anel que se obteve melhores 

resultados foi o de 63,7cm.  

3.2.2.2. Simulações numéricas em 1,25Gbps 

Depois de realizadas as simulações em 2,5Gbps, foram feitas simulações 

aumentando os atrasos ópticos, ajustando a fase e diminuindo a taxa para 

1,25Gbps, a fim de analisar o impacto na saída transmitida do circuito a uma 

frequência menor do que a usada no circuito original. Ressaltando que o sinal de 

entrada a largura do pulso aumentou para aproximadamente 400ps. 

 Aumento de 𝑇2 = 2000𝑝𝑠 e 𝑇1 = 1200𝑝𝑠: 

 
Figura 16 Saída Transmitida para 𝑇2 = 2000𝑝𝑠 e 𝑇1 = 1200𝑝𝑠. 

 

Amplitude Modulada: 10,67mW 

Offset óptico: 0,187mW 
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𝑇2 =

𝐿2. 𝑛

𝑐
 

(66) 

 
2000𝑥10−12 =

𝐿2. 1,46

3𝑥108
 

(67) 

 𝐿2 = 0,411𝑚 (68) 

  

𝑇1 =
𝐿1. 𝑛

𝑐
 

 

(69) 

 
1200𝑥10−12 =

𝐿1. 1,46

3𝑥108
 

(70) 

 𝐿1 = 0,247𝑚 (71) 

   

 𝐿𝑎𝑛𝑒𝑙 = 𝐿1 + 𝐿2 (72) 

 𝐿𝑎𝑛𝑒𝑙 = 0,411 + 0,247 (73) 

 𝐿𝑎𝑛𝑒𝑙 = 0,658𝑚 (74) 

Na figura 16 é possível perceber uma componente modulada de 

𝑃𝑇𝑋,𝑀𝑂𝐷 =10,67mW e um offset óptico de 𝑃𝑇𝑋,𝐷𝐶 = 0,187mW.  

É possível calcular também a razão de extinção do sinal transmitido, que é 

dado por:  

 
𝐸𝑅 =  

𝐴𝐶 + 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 +  

𝐴𝐶

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 +  

10,67𝑚𝑉

0,187𝑚𝑉
= 17,64𝑑𝐵 

(75) 

 

 Aumento de 𝑇2 = 3400𝑝𝑠 e 𝑇1 = 3000𝑝𝑠: 

 
Figura 17 Saída Transmitida para 𝑇2 = 3400𝑝𝑠 e 𝑇1 = 3000𝑝𝑠. 

 

𝑇2 =
𝐿2. 𝑛

𝑐
 

(76) 

3400𝑥10−12 =
𝐿2. 1,46

3𝑥108
 

(77) 

𝐿2 = 0,698𝑚 (78) 

Amplitude Modulada: 7,79mW 

Offset óptico: 0,19mW 
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𝑇1 =
𝐿1. 𝑛

𝑐
 

 

(79) 

3000𝑥10−12 =
𝐿1. 1,46

3𝑥108
 

(80) 

𝐿1 = 0,616𝑚 (81) 

  

𝐿𝑎𝑛𝑒𝑙 = 𝐿1 + 𝐿2 (82) 

𝐿𝑎𝑛𝑒𝑙 = 0,37 + 0,123 (83) 

𝐿𝑎𝑛𝑒𝑙 = 1,314𝑚 (84) 

 

Na figura 17 é possível perceber uma componente modulada de 

𝑃𝑇𝑋,𝑀𝑂𝐷 =7,79mW e um offset óptico de 𝑃𝑇𝑋,𝐷𝐶 = 0,19mW.  

É possível calcular também a razão de extinção do sinal transmitido, que é 

dado por:  

 
𝐸𝑅 =  

𝐴𝐶 + 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 +  

𝐴𝐶

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 +  

7,79𝑚𝑊

0,19𝑚𝑊
= 16,23𝑑𝐵 

(85) 

 

Nas tabelas abaixo, foi realizada uma comparação do sinal de entrada com a 

saída transmitida em cada comprimento de anel simulado a uma taxa de 1,25Gbps, 

os resultados encontrados estão apresentados abaixo. 

Tabela 8 Resultados da simulação para perímetro do anel igual a 65,8cm. 

Comprimento do Anel de 65,8cm 

Parâmetros Simulação 

Aumento de ER 16,46 dB 

Amplificação da Componente Modulada 21,99 dB 

Atenuação do Offset Óptico -0,63 dB 

 

Tabela 9 Resultados da simulação para perímetro do anel igual a 1,314m. 

Comprimento do Anel de 1,314m 

Parâmetros Simulação 

Aumento de ER 15,05 dB 

Amplificação da Componente Modulada 20,63 dB 

Atenuação do Offset Óptico -0,56 dB 
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Analisando os resultados encontrados é possível verificar que nos dois 

comprimentos de anel verificados houve uma amplificação da componente 

modulada significativo junto com a atenuação do offset óptico, porém a atenuação 

de offset observada não foi muito significativa, a supressão do offset óptico obtido foi 

menor do que 1dB. É importante dizer também, que nos dois casos simulados houve 

um aumento significativo de ER, conforme esperado.  

Vale ressaltar, que para a taxa de 1,25Gbps, apesar de feita a análise dos 

resultados, eles não foram muito conclusivos, acredita-se que se estender o cálculo 

no VPI, ou seja, se obter uma amostra de cálculo maior, pode-se obter resultados 

melhores. 

Logo, depois de realizada as simulações a uma taxa de 5Gbps (circuito 

original), 2,5Gbps e 1,25Gbps, é possível perceber que conforme diminuímos a taxa 

os resultados encontrados nas simulações nos respectivos perímetros de anel 

pioram em relação a atenuação da componente não modulada mantendo um 

aumento de ER significativo. Nas próximas secções desta dissertação, será 

apresentado os resultados a uma taxa de 1Gbps e uma investigação mais 

aprofundada a esse respeito. 

3.2.2.3. Simulações numéricas em 1Gbps 

Depois de realizadas as simulações em 1,25Gbps, foram feitas simulações 

aumentando os atrasos ópticos e diminuindo a taxa para 1Gbps, a fim de analisar o 

impacto na saída transmitida do circuito a uma taxa menor do que a usada no 

circuito original. Ressaltando que em relação ao sinal de entrada a largura do pulso 

aumentou para aproximadamente 1000ps. 

 Aumento de 𝑇2 = 4000𝑝𝑠 e 𝑇1 = 2000𝑝𝑠: 

 
Figura 18 Saída Transmitida para 𝑇2 = 4000𝑝𝑠 e 𝑇1 = 2000𝑝𝑠. 

𝑇1 =
𝐿1. 𝑛

𝑐
 

(86) 
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2000𝑥10−12 =
𝐿1. 1,46

3𝑥108
 

(87) 

𝐿1 = 0,411𝑚 (88) 

 

𝑇2 =
𝐿2. 𝑛

𝑐
 

 

(89) 

4000𝑥10−12 =
𝐿2. 1,46

3𝑥108
 

(90) 

𝐿2 = 0,822𝑚 (91) 

  

𝐿𝑎𝑛𝑒𝑙 = 𝐿1 + 𝐿2 (92) 

𝐿𝑎𝑛𝑒𝑙 = 0,822 + 0,411 (93) 

𝐿𝑎𝑛𝑒𝑙 = 1,233𝑚 (94) 

 Aumento de 𝑇2 = 5000𝑝𝑠 e 𝑇1 = 3000𝑝𝑠: 

 
Figura 19 Saída Transmitida para 𝑇2 = 5000𝑝𝑠 e 𝑇1 = 3000𝑝𝑠. 

 

𝑇1 =
𝐿1. 𝑛

𝑐
 

(95) 

3000𝑥10−12 =
𝐿1. 1,46

3𝑥108
 

(96) 

𝐿1 = 0,616𝑚 (97) 

 

𝑇2 =
𝐿2. 𝑛

𝑐
 

 

(98) 

5000𝑥10−12 =
𝐿2. 1,46

3𝑥108
 

(99) 

𝐿2 = 1,027𝑚 (100) 

  

𝐿𝑎𝑛𝑒𝑙 = 𝐿1 + 𝐿2 (101) 
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𝐿𝑎𝑛𝑒𝑙 = 1,027 + 0,616 (102) 

𝐿𝑎𝑛𝑒𝑙 = 1,643𝑚 (103) 

 

É possível reparar, que para a taxa de 1Gbps os resultados encontrados não 

foram conforme desejados. A qualidade da saída transmitida em todos os testes 

realizados, mudando o comprimento do anel e fazendo as variações de fase 

necessárias, foram muito ruins. Portanto, foi necessário fazer uma investigação do 

porque isto poderia está ocorrendo. 

Sabe-se que o período a uma taxa de 1Gbps é de 2ns e o tempo de 

recuperação do SOA é de 1ns. Como já foi mencionado, o sinal de entrada é 

dividido em dois sinais de saída que percorrem o anel em sentidos opostos.  

A figura 20 mostra o esquema do anel, para uma melhor visualização das 

dimensões do mesmo.  

 

Figura 20 Esquema do anel. 

O pulso que percorre o anel no sentido horário, na primeira simulação 

realizada tem um atraso de 2000ps consequentemente um 𝐿1 = 41,1𝑐𝑚 e o pulso 

que percorre o anel no sentido anti-horário tem um atraso de 4000ps, logo um 𝐿2 =

𝐿 +  ΔL = 82,2𝑐𝑚. O centro do anel nesta mesma simulação é encontrado em 

3000ps o equivalente a 61,6cm, logo: 

ΔL = 𝐿2 − 61,6𝑐𝑚 (104) 

ΔL = 82,2cm − 61,6𝑐𝑚 = 20,6𝑐𝑚 (105) 

 

O primeiro pulso, com atraso menor consequentemente um comprimento 

menor passa pelo SOA em 2000ps, já o segundo pulso demora mais 2ns para 
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atravessar o SOA, logo, devido ao tempo de recuperação do SOA ser de 

aproximadamente 1ns, quando o segundo pulso atravessar o SOA ele já terá se 

recuperado totalmente. Acredita-se que devido a isto, nas simulações realizadas 

tivemos um sinal de saída transmitido sem qualidade.  

É possível, que para uma melhor qualidade de saída transmitida, deve-se 

diminuir o ΔL, com isso aproximar o SOA do centro do anel e diminuir o segundo 

atraso, para que quando o pulso atravesse o SOA, o mesmo ainda não tenha se 

recuperado totalmente e ocorrer à diferença de fase entre os dois pulsos, conforme 

é desejado. 

3.3. Descrição do Circuito Simulado com Sinal Analógico 

com Frequência de 200MHz 

Para realizar a análise a uma frequência em 200MHz, foi usado o circuito 

montado pela aluna de doutorado do LaCOp/UFF, Beatriz Alencar, pois para taxas 

mais altas todos os interferômetros de Sagnac simulados no VPI, foram projetados 

usando “linhas de atraso óptico ” para conectar os componentes ópticos discretos 

contendo ou não a componente (bloco) que permitia ajustar o atraso (centenas de ps 

ou mais) ou a fase (em graus). Notou-se que quando os atrasos, e 

consequentemente o perímetro do anel, ficavam muito grandes, o VPI não 

conseguia fazer os cálculos, ou seja, o VPI entrava em looping sem fim ou ficava 

impraticavelmente demorado. O professor Ricardo, na França (Télécom Bretagne) 

optou por usar no VPI conexões com linhas de atraso óptico ao invés de fibra óptica, 

devido ao fato de ser irrelevante levar em conta as propriedades de propagação nas 

fibras (atenuação, dispersão, etc.). 

Entretanto, na UFF, a aluna de doutorado Beatriz Alencar descobriu que 

usando fibra óptica ao invés de conexões por “linhas” para ligar os componentes 

ópticos do circuito, o VPI conseguia fazer os cálculos. Enquanto que utilizando 

“linhas” o ajuste deve ser feito por delay (tempo), com fibra óptica, o ajuste é pelo 

seu comprimento físico (metros ou kilômetros). Logo, para as simulações para 

frequência de 200MHz, onde os atrasos teriam que ser muito altos e com isso o 

comprimento do anel também seria muito grande, utilizou-se o circuito montado pela 

Beatriz para que os resultados encontrados fossem melhores, uma vez que o 

circuito montado usa fibras óptica e não linhas de atrasos ópticos. 
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O circuito óptico usado nas simulações é apresentado na figura 21. 

 

Figura 21 Circuito óptico criado no simulador VPI. 

O funcionamento do circuito analógico é similar ao circuito digital, conforme 

pode ser visto a seguir. 

Para as simulações realizadas, um sinal de entrada (Pin) foi criado usando um 

laser sintonizável, gerador de sinais e modulador de Mach-Zehnder (MZM). O laser 

gera um sinal CW que é conectado à porta de entrada do MZM. O MZM foi 

conectado ao gerador de sinais configurado para um sinal analógico de 1Vpp e 

frequência de 200MHz. O sinal de saída do MZM apresenta uma componente 

modulada (PMOD) e uma não modulada (PDC) que desejamos reduzir. O sinal de 

entrada Pin =  PMOD +  PDC  é então inserido em um acoplador óptico (OC) de fator de 

acoplamento de 0.5:0.5. 

As duas portas de saída do acoplador foram ligadas para formar o 

Interferômetro de Sagnac. O elemento não linear inserido foi um SOA, adotou-se o 

SOA padrão da plataforma de 0.5mm de comprimento e de tempo de recuperação 

aproximadamente 1ns. 



60 
 

 
 

O sinal de entrada ao chegar ao acoplador é dividido em dois sinais, um que 

se propaga no sentido horário e outro que se propaga no sentido anti-horário, ambos 

percorrem o anel e retornam para o acoplador. 

Depois dos sinais se propagarem no SLALOM e retornarem ao acoplador, 

teremos dois sinais de saída. Uma das portas de saída do acoplador é saída 

transmitida e a outra é a porta de reflexão, uma vez que o sinal que se propaga por 

este último retorna para a mesma porta de entrada, portanto na montagem 

experimental usamos um circulador. 

Vale lembrar que assim como o circuito montado para sinais de entrada 

digital, o circuito montado pela Beatriz, contém o bloco para ajustar a fase.  

 

Figura 22 Bloco usado para ajustar a fase no VPI. 

3.3.1. Cálculo das FFTs com Sinal de Entrada Analógico 

A figura 23 mostra o sinal de entrada do circuito, com uma componente 

modulada em 200MHz acompanhado de uma componente DC, gerado pelo 

simulador.  

 

Figura 23 Sinal de entrada consistindo em uma onda senoidal com uma componente modulada em 
200MHz acompanhado de uma componente DC. 

A figura 24 mostra a FFT correspondente do sinal de entrada apresentado na 

figura 26 e tabela 10 apresenta parte dos dados obtidos na simulação para uma 

melhor análise da FFT. 

Amplitude Modulada: 0,16mW 

Offset óptico: 0,39mW 
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Figura 24 FFT a partir do sinal de entrada.  

Eixo horizontal: 0 até 1279937,5 MHz. 

Tabela 10 Resumo dos dados obtidos na simulação da FFT de entrada da componente fundamental 
e do segundo harmônico. 

Frequência (MHz) Potência (dBm) 

200 -62,95 

400 -84,97 

 

Na figura 23 é possível perceber uma componente modulada de 𝑃𝑖𝑛,𝑀𝑂𝐷 = 

0,16mW e um offset óptico de 𝑃𝑖𝑛,𝐷𝐶 = 0,39mW. A proporção AC/DC do sinal de 

entrada é dada por: 

 𝑃𝑖𝑛,𝑀𝑂𝐷

𝑃𝑖𝑛,𝐷𝐶
= 10 log

0,16𝑚𝑊

0,39𝑚𝑉
= − 3,86 𝑑𝐵 

(106) 

Isso mostra que a componente modulada do sinal é 3,86dB menor que a 

componente DC do sinal. 

É possível calcular também a razão de extinção do sinal entrada, que é dado 

por:  

 
𝐸𝑅 =  

𝐴𝐶 + 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 +  

𝐴𝐶

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 +  

0,16𝑚𝑉

0,39𝑚𝑉
= 1,41 = 1,49 𝑑𝐵 

(107) 

 

O sinal se propaga através do anel e resulta em duas saídas como já foi 

explicado anteriormente. As duas saídas são a saída transmitida e a saída refletida.  

O sinal refletido não modulado pelo anel é um "complemento" do sinal 

transmitido. 
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A figura 25 mostra a forma de onda do sinal transmitido e sua FFT e tabela 11 

apresenta parte dos dados obtidos na simulação para uma melhor análise da FFT. 

O sinal transmitido apresenta componente modulada de 𝑃𝑇𝑋,𝑀𝑂𝐷 = 30,62𝑚𝑊 e 

offset óptico de 𝑃𝑇𝑋,𝐷𝐶 = 0,19𝑚𝑊. A proporção AC/DC do sinal de entrada é dada 

por:   

 𝑃𝑇𝑋,𝑀𝑂𝐷

𝑃𝑇𝑋,𝐷𝐶
= 10 log

30,62𝑚𝑉

0,19𝑚𝑉
=  20,07 𝑑𝐵 

(108) 

É possível calcular também a razão de extinção do sinal transmitido, que é 

dado por:  

 
𝐸𝑅 =  

𝐴𝐶 + 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 + 

𝐴𝐶

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 + 

30.62𝑚𝑉

0,19𝑚𝑉
= 162,16 = 22,10 𝑑𝐵 

(109) 

 

Figura 25 Forma de onda do sinal de saída transmitido no domínio do tempo.  

 
Figura 26  FFT da forma de onda do sinal de saída transmitido. 

 Eixo horizontal: 0 até 1279937,5 MHz. 
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Tabela 11 Resumo dos dados obtidos na simulação da FFT do sinal transmitido da componente 
fundamental e do segundo harmônico. 

Frequência (MHz) Potência (dBm) 

200 -17,03 

400 -21,97 

 

Ao comparar os sinais de entrada e saída mostradas nas figuras 23 e na 

figura 25, pode-se observar que a ER aumentou de 22,10 – 1,49 = 20,61 dB. Da 

mesma forma que a componente modulada foi amplificada por 30,62mW / 0,16mW = 

22,81 dB, enquanto a componente não modulada foi atenuada em 0,19mW / 

0,39mW = -3,12dB. 

Tabela 12 Resumo dos resultados encontrados na simulação. 

Parâmetros Simulação 

Aumento de ER 20,61 dB 

Amplificação da Componente Modulada 22,81 dB 

Atenuação do Offset Óptico -3,12 dB 

 

A partir da tabela 11, é possível observar que a componente fundamental e a 

de segunda harmônico são separados por ~ 5 dB que devem ser comparados com 

os de aproximadamente 22 dB iniciais. Outras investigações são necessárias para 

reduzir as distorções criadas pelo dispositivo. No entanto, a componente de 2º 

harmônico pode ser filtrada em sistemas de largura de banda estreita. Por outro 

lado, as distorções devem ser reduzidas ou compensadas [14] em sistemas de 

banda larga. Foi possível verificar que com variações de ± 5% em torno de 200 MHz 

(20MHz de largura de banda), houve pouco impacto na qualidade do sinal 

transmitido, apresentando pouca distorção e mudança no conteúdo espectral. 

3.3.2. Variação de DC com Sinal de Entrada Analógico 

Esta etapa da simulação foi realizada para verificar a dependência com o 

nível DC, ou seja, foi feita a variação do 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 enquanto todos os outros parâmetros 

de entrada foram mantidos fixos, e posteriormente feito uma análise dos resultados 

para saber se mudando somente o nível DC o circuito continua funcionando como 

um interferômetro de Sagnac. 

A amplitude de entrada utilizada foi de 0,25V e a frequência de 200MHz. 

Abaixo estão apresentados os resultados encontrados para 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 = 10 𝑉 e 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 =

20𝑉. 
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Figura 27 Sinal de entrada 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠=10V. 

 
Figura 28 Saída transmitida 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠=10V. 

Para o valor de 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 = 10𝑉, na figura 27 que mostra o sinal de entrada é 

possível perceber uma componente modulada de 𝑃𝑖𝑛,𝑀𝑂𝐷 = 0,1436mW e um offset 

óptico de 𝑃𝑖𝑛,𝐷𝐶 = 3,367mW.  

Com isso, é possível calcular a razão de extinção do sinal entrada, que é 

dado por:  

 
𝐸𝑅 =  

𝐴𝐶 + 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 +  

𝐴𝐶

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 +  

0,1436𝑚𝑊

3,367𝑚𝑊
= 1,04 = 0,18 𝑑𝐵 

(110) 

 

Para o valor de 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 = 10𝑉, na figura 28 que mostra o sinal transmitido é 

possível perceber uma componente modulada de 𝑃𝑇𝑋,𝑀𝑂𝐷 = 0,154mW e um offset 

óptico de 𝑃𝑇𝑋,𝐷𝐶 = 12,1mW.  

Com isso, é possível calcular a razão de extinção do sinal transmitido, que é 

dado por:  

 
𝐸𝑅 =  

𝐴𝐶 + 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 +  

𝐴𝐶

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 +  

0,154𝑚𝑊

12,1𝑚𝑊
= 1,01 = 0,06 𝑑𝐵 

(111) 

Amplitude Modulada: 0,1436mW 

Offset óptico: 3,37mW 

Amplitude Modulada: 0,154mW 

Offset óptico: 12,1mW 
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Figura 29 Sinal de entrada 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠=20V. 

 

Figura 30 Saída transmitida 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠=20V. 

Para o valor de 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 = 20𝑉, na figura 29 que mostra o sinal de entrada é 

possível perceber uma componente modulada de 𝑃𝑖𝑛,𝑀𝑂𝐷 = 0,1746mW e um offset 

óptico de 𝑃𝑖𝑛,𝐷𝐶 = 6,8mW.  

Com isso, é possível calcular a razão de extinção do sinal entrada, que é 

dado por:  

 
𝐸𝑅 =  

𝐴𝐶 + 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 +  

𝐴𝐶

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 +  

0,1746𝑚𝑊

6,8𝑚𝑊
= 1,03 = 0,11 𝑑𝐵 

(112) 

 

Para o valor de 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 = 20𝑉, na figura 30 que mostra o sinal transmitido é 

possível perceber uma componente modulada de 𝑃𝑇𝑋,𝑀𝑂𝐷 = 0,167mW e um offset 

óptico de 𝑃𝑇𝑋,𝐷𝐶 = 11,34mW.  

Com isso, é possível calcular a razão de extinção do sinal transmitido, que é 

dado por:  

 
𝐸𝑅 =  

𝐴𝐶 + 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 +  

𝐴𝐶

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 +  

0,167𝑚𝑊

11,34𝑚𝑊
= 1,02 = 0,063 𝑑𝐵 

(113) 

Portanto, a partir da variação no valor de 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 = 10𝑉 e 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 = 20𝑉 mantendo 

os outros parâmetros de entrada fixos, fazendo a comparação dos sinais de entrada 

com as saídas transmitidas, nota-se que se aumentarmos muito o valor de 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 sem 

Amplitude Modulada: 0,167mW 

Offset óptico: 11,34mW 

Amplitude Modulada: 0,1746mW 

Offset óptico: 6,8mW 
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alterar os outros parâmetros não é possível obter o resultado esperado de aumento 

da amplitude modulada e de atenuação do offset óptico. O offset óptico é 

amplificado e não suprimido e ER ao invés de aumentar também é atenuada. Por 

isso, nas simulações realizadas foi usado o valor de 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 = 4,5𝑉 obtido através da 

caracterização do MZM que será mais bem abordada no próximo capítulo desta 

dissertação. 

3.3.3. Variação da Frequência com Sinal Analógico  

Nesta etapa da simulação, foram fixados os melhores valores de nível AC e 

DC e foi feita uma varredura em frequência para testar as respostas na faixa de 

frequência de 160-240MHz e 195-205MHz e com isso verificar a dependência dos 

resultados em relação a frequência utilizada. 

Abaixo estão os gráficos do sinal de entrada e do sinal de saída transmitido 

das faixas de frequência analisadas.  

 

Figura 31 Sinal de Entrada com Frequência = 160MHz. 

 

Figura 32 Saída Transmitida com Frequência = 160MHz. 

Para o valor de 𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 = 160𝑀𝐻𝑧, na figura 31 que mostra o sinal de 

entrada é possível perceber uma componente modulada de 𝑃𝑖𝑛,𝑀𝑂𝐷 = 173,8µW e um 

offset óptico de 𝑃𝑖𝑛,𝐷𝐶 = 375,7µW.  

Amplitude Modulada: 24,99mW 

Offset óptico: 2,18mW 

Amplitude Modulada: 173,8µW 

Offset óptico: 375,72µW 
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Com isso, é possível calcular a razão de extinção do sinal entrada, que é 

dado por:  

 
𝐸𝑅 =  

𝐴𝐶 + 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 + 

𝐴𝐶

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 +  

173,8µ𝑊

375,7µ𝑊
= 1,46 = 1,65 𝑑𝐵 

(114) 

Na figura 32 que mostra o sinal transmitido é possível perceber uma 

componente modulada de 𝑃𝑇𝑋,𝑀𝑂𝐷 = 24,99mW e um offset óptico de 𝑃𝑇𝑋,𝐷𝐶 = 

2,18mW.  

Com isso, é possível calcular a razão de extinção do sinal transmitido, que é 

dado por:  

 
𝐸𝑅 =  

𝐴𝐶 + 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 + 

𝐴𝐶

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 +  

24,99𝑚𝑊

2,18𝑚𝑊
= 12,46 = 10,96 𝑑𝐵 

(115) 

 

 

 

 

Figura 33 Sinal de Entrada com Frequência = 240MHz. 

 

Figura 34 Saída Transmitida com Frequência = 240MHz. 

Para o valor de 𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 = 240𝑀𝐻𝑧, na figura 33 que mostra o sinal de 

entrada é possível perceber uma componente modulada de 𝑃𝑖𝑛,𝑀𝑂𝐷 = 0,19mW e um 

offset óptico de 𝑃𝑖𝑛,𝐷𝐶 = 0,37mW.  

Amplitude Modulada: 0,19mW 

Offset óptico: 0,37mW 

Amplitude Modulada: 33,39mW 

Offset óptico: 1,3mW 
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Com isso, é possível calcular a razão de extinção do sinal entrada, que é 

dado por:  

 
𝐸𝑅 =  

𝐴𝐶 + 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 +  

𝐴𝐶

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 +  

0,19𝑚𝑊

0,37𝑚𝑊
= 1,51 = 1,8 𝑑𝐵 

(116) 

Na figura 34 que mostra o sinal transmitido é possível perceber uma 

componente modulada de 𝑃𝑇𝑋,𝑀𝑂𝐷 = 33,39mW e um offset óptico de 𝑃𝑇𝑋,𝐷𝐶 = 

1,3mW.  

Com isso, é possível calcular a razão de extinção do sinal transmitido, que é 

dado por:  

 
𝐸𝑅 =  

𝐴𝐶 + 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 + 

𝐴𝐶

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 +  

33,39𝑚𝑊

1,3𝑚𝑊
= 26,69 = 14,26 𝑑𝐵 

(117) 

As tabelas abaixo mostram um resumo dos resultados encontrados na 

simulação para uma melhor análise. 

Tabela 13 Resumo dos resultados encontrados na frequência de 160MHz. 

Frequência = 160MHz 

Parâmetros Simulação 

Aumento de ER 9,31 dB 

Amplificação da Componente Modulada 21,58 dB 

Aumento do Offset Óptico 7,64 dB 

 

Tabela 14 Resumo dos resultados encontrados na frequência de 240MHz. 

Frequência = 240MHz 

Parâmetros Simulação 

Aumento de ER 12,46 dB 

Amplificação da Componente Modulada 22,45 dB 

Aumento do Offset Óptico 5,46 dB 

 

A partir das tabelas 13 e 14, é possível perceber que os resultados obtidos na 

frequência de 240MHz são bem parecidos com os resultados encontrados na 

frequência de 160MHz, uma vez que a amplitude modulada aumenta e o offset 

também se comparados ao sinal de entrada. No entanto, é importante ressaltar que 

em ambas as frequências simuladas houve um aumento de ER significativo, 

conforme desejado. 
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Figura 35 Sinal de Entrada com Frequência = 195MHz. 

 
Figura 36 Saída Transmitida com Frequência = 195MHz. 

Para o valor de 𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 = 195𝑀𝐻𝑧, na figura 35 que mostra o sinal de 

entrada é possível perceber uma componente modulada de 𝑃𝑖𝑛,𝑀𝑂𝐷 = 0,185mW e 

um offset óptico de 𝑃𝑖𝑛,𝐷𝐶 = 0,375mW.  

Com isso, é possível calcular a razão de extinção do sinal entrada, que é 

dado por:  

 
𝐸𝑅 =  

𝐴𝐶 + 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 +  

𝐴𝐶

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 +  

0,185𝑚𝑊

0,375𝑚𝑊
= 1,49 = 1,74 𝑑𝐵 

(118) 

Na figura 36 que mostra o sinal transmitido é possível perceber uma 

componente modulada de 𝑃𝑇𝑋,𝑀𝑂𝐷 = 29,07mW e um offset óptico de 𝑃𝑇𝑋,𝐷𝐶 = 

1,787mW.  

Com isso, é possível calcular a razão de extinção do sinal transmitido, que é 

dado por:  

 
𝐸𝑅 =  

𝐴𝐶 + 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 + 

𝐴𝐶

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 +  

29,07𝑚𝑊

1,787𝑚𝑊
= 17,27 = 12,37 𝑑𝐵 

(119) 

 

Amplitude Modulada: 0,185mW 

Offset óptico: 0,375mW 

Amplitude Modulada: 29,07mW 

Offset óptico: 1,787mW 
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Figura 37 Sinal de Entrada com Frequência = 205MHz. 

 
Figura 38 Saída Transmitida com Frequência = 205MHz. 

Para o valor de 𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 = 205𝑀𝐻𝑧, na figura 37 que mostra o sinal de 

entrada é possível perceber uma componente modulada de 𝑃𝑖𝑛,𝑀𝑂𝐷 = 0,182mW e 

um offset óptico de 𝑃𝑖𝑛,𝐷𝐶 = 0,378mW.  

Com isso, é possível calcular a razão de extinção do sinal entrada, que é 

dado por:  

 
𝐸𝑅 =  

𝐴𝐶 + 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 +  

𝐴𝐶

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 +  

0,182𝑚𝑊

0,378𝑚𝑊
= 1,48 = 1,71 𝑑𝐵 

(120) 

Na figura 38 que mostra o sinal transmitido é possível perceber uma 

componente modulada de 𝑃𝑇𝑋,𝑀𝑂𝐷 = 30,45mW e um offset óptico de 𝑃𝑇𝑋,𝐷𝐶 = 

1,71mW.  

Com isso, é possível calcular a razão de extinção do sinal entrada, que é 

dado por:  

 
𝐸𝑅 =  

𝐴𝐶 + 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 + 

𝐴𝐶

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
= 1 +  

30,45𝑚𝑊

1,71𝑚𝑊
= 18,81 = 12,74 𝑑𝐵 

(121) 

 

As tabelas abaixo mostram um resumo dos resultados encontrados na 

simulação para uma melhor análise. 

Amplitude Modulada: 30,45mW 

Offset óptico: 1,71mW 

Amplitude Modulada: 0,182mW 

Offset óptico: 0,378mW 
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Tabela 15 Resumo dos resultados encontrados na frequência de 195MHz 

Frequência = 195MHz 

Parâmetros Simulação 

Aumento de ER 10,63 dB 

Amplificação da Componente Modulada 21,96 dB 

Aumento do Offset Óptico 6,78 dB 
 

Tabela 16 Resumo dos resultados encontrados na frequência de 205MHz. 

Frequência = 205MHz 

Parâmetros Simulação 

Aumento de ER 11,03 dB 

Amplificação da Componente Modulada 22,24 dB 

Aumento do Offset Óptico 6,56 dB 

 

Ao analisar as tabelas 15 e 16, nota-se que para a faixa de frequência de 195-

205MHz, o resultado encontrado foi similar para a faixa de frequência de 160-

240MHz, ou seja, a amplitude modulada aumentou conforme o desejado, porém o 

offset óptico também aumentou ao invés de ser atenuado como é desejado, porém 

ocorreu um aumento de ER como era esperado. 

3.4. SLALOM-ER-M para Frequências na Faixa de KHz 

Nesta secção da dissertação será mais bem discutido o funcionamento do 

SLALOM em frequências na faixa de KHz.  

No início da concepção e design no VPI, na França, Ricardo Ribeiro, 

começou injetando sinais constituídos apenas de tons senoidais de 2,5 GHz de 

frequência no sentido de representar uma sub-portadora de microondas (que 

poderia carregar consigo, por exemplo, modulação digital), sub-portadora esta que 

por sua vez modula uma portadora óptica. Logo, notou-se que o SLALOM-ER-M só 

funcionava bem, quando o período do sinal era um submúltiplo inteiro do perímetro 

do anel de Sagnac, isto ainda está sendo investigado melhor o porquê.  

Analisando o circuito original, montado na França, percebemos que:  

 Período: 

 
𝑇 =  

1

𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎
=  

1

2,5𝐺𝐻𝑧
= 400𝑝𝑠 

(122) 
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 Primeiro atraso (𝑇1) do circuito original: 760ps; 

 Segundo atraso (𝑇2) do circuito original: 840ps; 

 𝐿𝑎𝑛𝑒𝑙 = 0,329𝑚 do circuito original. 

 𝑇1 + 𝑇2 =  760𝑝𝑠 + 840𝑝𝑠 = 1600𝑝𝑠 (123) 

 
𝑅𝑎𝑧ã𝑜 =  

1600𝑝𝑠

400𝑝𝑠
= 4 

(124) 

Portanto, foi usado um submúltiplo inteiro do perímetro do anel de Sagnac. Os 

atrasos injetados são quatro vezes maiores que o período da onda injetada de 

400ps. Entretanto, para sinais digitais, não há realmente necessidade de que o 

perímetro do anel seja um múltiplo inteiro do período temporal de repetição dos 

pulsos. Basta que os pulsos tenham duração suficientemente curta para que cada 

um, individualmente, interaja com o SOA, ou seja, o pulso propagante passa pelo 

SOA em um determinado tempo, o que é necessário para sinais digitais é que o 

pulso contra-propagante passe pelo SOA em um determinado tempo em que a 

diferença de fase entre os dois pulsos ocorra, antes que o SOA se recupere 

totalmente. 

Analisando ainda o circuito original, pode-se prever qual seria (teoricamente) 

o perímetro do anel de fibra óptica necessário para observar o fenômeno em 50 

KHz, ou uma sequencia digital de "1s" em 100 kb/s. 

Para a frequência de 50KHz, tem –se um período dado por: 

 
𝑇 =  

1

𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎
=  

1

50𝐾𝐻𝑧
= 20µ𝑠 = 20.000.000𝑝𝑠 

(125) 

Logo, o comprimento do anel seria dado por: 

 400𝑝𝑠 𝑥 𝐿𝑎𝑛𝑒𝑙 = 20.000.000𝑝𝑠 𝑥 32,9𝑐𝑚 (126) 

  𝐿𝑎𝑛𝑒𝑙 = 16,45𝑘𝑚 (127) 

Portanto, para uma frequência ou taxa menor o perímetro do anel aumenta 

muito, sendo na faixa de km. Vale ressaltar, que quando aumentamos a taxa, o 

pulso se torna mais largo, e como falado anteriormente os pulsos tem que ter uma 

duração suficientemente curta para que cada um, individualmente, interaja com o 

SOA, logo em taxas menores para que isso ocorra o comprimento do anel deverá 

ser maior para que assim os pulsos por serem mais largos ao passarem pelo SOA 

interajam como desejado. 

Uma aplicação interessante a respeito deste dispositivo está relacionada com 

os receptores acusto-fotônicos, pois os receptores acusto-fotônicos que já foram 



73 
 

 
 

desenvolvidos produzem em sua saída um sinal óptico com offset muito grande, 

então o dispositivo aqui apresentado ele pode ser adaptado para frequências na 

faixa de KHz com isso suprimir o offset óptico e simultaneamente amplificar o AC, 

tornando assim esses receptores acusto-fotônicos ainda mais sensíveis. Nos 

próximos capítulos dessa dissertação será mais bem abordado uma aplicação do 

dispositivo em questão na faixa de KHz que vem sendo desenvolvida no LaCOp.    
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4. Experimentos – Caracterização de 

Componentes 

 

Nesta secção, serão apresentados alguns experimentos com a configuração 

SLALOM já montada no Laboratório. Os experimentos são focados principalmente 

na caracterização dos componentes do circuito, como: filtro BPF (bandpass filter), 

modulador de Mach-Zehnder (MZM) e por último, do SOA. 

 

4.1. Montagem do Dispositivo para Experimentos 

Os sinais analógicos ou digitais óptico estão acompanhados por uma 

componente não modulada, então o objetivo foi desenvolver um dispositivo no 

domínio óptico, que amplifique a componente modulada ao mesmo tempo em que 

reduza a componente não modulada. 

A montagem do dispositivo para testar o funcionamento do sistema proposto 

foi baseada no diagrama apresentado na figura 39. 

Fonte: ALENCAR, R. B. [1]. 

 

 

Figura 39 Diagrama do circuito montado para o dispositivo de atenuação de DC e amplificação do AC 

(SLALOM).   
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BPF é o filtro passa banda, OC é o acoplador óptico 50:50, PC é o controlador de 

polarização e ΔL é a distância do SOA com relação ao centro do anel pela fibra. 

A figura 40 mostra a foto do dispositivo montado no laboratório a partir do 

esquema apresentado na figura 39. 

 

Figura 40 Foto do dispositivo montado no laboratório. 

Um sinal de entrada (𝑃𝑖𝑛) foi gerado usando um laser sintonizável, gerador 

de sinais e um modulador eletro-óptico de Mach-Zehnder (MZM). É gerado um sinal 

CW em 1550 nm que foi conectado à porta de entrada do MZM. O modulador MZM, 

foi conectado a um gerador de sinais, com a configuração para um sinal analógico 

(tom senoidal) de 1 VPP e frequência de 200MHz.  

O 𝑃𝑖𝑛 é composto de uma componente modulada sobreposta com uma 

componente não modulada. Esse sinal é então inserido na porta 1 do circulador 

óptico (CO) e transmitido pela porta 2 para a porta de entrada do acoplador óptico 

(OC) de fator de acoplamento K=0.5. 

As duas portas de saída do acoplador foram conectadas formando o 

Interferômetro de Sagnac, acrescentando um SOA e um controlador de polarização, 

formando o anel conforme a figura 39. 

O controlador foi usado para definir o ponto de operação do circuito. Ele 

permite controlar a potência a ser transmitida (𝑃𝑡) e refletida (𝑃𝑟) pelo SLALOM. O 

sinal de entrada é dividido no acoplador em dois sinais iguais, porém se propagam 

através do anel em sentido contrário, um no sentido horário e outro no sentido anti-

horário e depois de percorrem todo o anel retornam para o acoplador. 
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Os sinais mesmo após percorrerem o SLALOM e retornarem ao acoplador 

continuarão com dois sinais de saída. A porta de transmissão, uma das portas de 

saída do acoplador, foi ligada ao filtro BPF (Lightwave 2020 – anexo C) (<1.2nm 

@3dB down, 10nm @20dB down – Datasheet apresentado nos anexos) e a outra 

porta de reflexão foi conectada ao circulador óptico, pois o sinal se propaga por ela e 

retorna para mesma porta de entrada. O circulador permite coletar a parte refletida 

do sinal e transmite ele pela porta 3 do circulador. 

O SOA (Kamellian) de 1mm de comprimento operando em 1550nm com 

25ps de tempo de recuperação foi usado como elemento não linear do circuito. O 

SOA utilizado possui encapsulamento do tipo butterfly o que permite conexão para 

alimentação de corrente e controle de temperatura. Para a alimentação de corrente 

foi usado um laser diode controler e para o controle de temperatura foi usado um 

controlador de temperatura.  

Por último, o filtro passa-banda foi utilizado nas portas de saída do SLALOM 

para reduzir o ruído ASE gerado pelo SOA e transmitido pelas portas de saída [1]. 

 

4.2. Caracterização do Modulador de Mach-Zehnder (MZM) 

Como já foi mencionado nesta dissertação, o sinal de entrada do SLALOM é 

composta por uma componente modulada que desejamos amplificar e uma 

componente não modulada que desejamos reduzir. O esquema do MZM é mostrado 

na figura 41. 

Fonte: ALENCAR, R. B.[1]. 

 

 

Figura 41 Diagrama do procedimento para criação do sinal de entrada do SLALOM. 
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A caracterização do MZM foi realizada para achar a função de transferência 

e o valor de Vπ, pois o MZM deve ser alimentado com o valor de 
Vπ

2⁄  para que opere 

no ponto de quadratura. A figura 42 mostra o comportamento (função de 

transferência) do MZM quando funciona no ponto de quadratura. 

Fonte: SILVA e RIBEIRO. [35]. 

 

 

Figura 42 Ilustração da curva de transferência de um MZM funcionando no ponto de 

quadratura. 

Para realizar a caracterização do MZM e montar o gráfico da função de 

transferência do modulador, foi feita uma varredura no valor de Vbias de 0 até 7,5 V e 

mediu-se a potência de saída do MZM com um medidor de potência óptica. 

Na tabela 17, encontram-se os valores obtidos variando o valor de Vbias e a 

potência de saída encontrada. 
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Tabela 17 Caracterização do MZM 

𝑽𝒃𝒊𝒂𝒔 (V) 𝑷𝒐𝒖𝒕  (µW) 𝑽𝒃𝒊𝒂𝒔 (V) 𝑷𝒐𝒖𝒕 (µW) 

0 21,8 4 23,6 

0,25 25 4,25 21 

0,5 27,4 4,5 18,4 

0,75 29,9 4,75 15,6 

1 31,9 5 13,1 

1,25 33,6 5,25 10,2 

1,5 34,9 5,5 8,16 

1,75 35,6 5,75 6,23 

2 35,8 6 4,6 

2,25 35,7 6,25 3,27 

2,5 35,1 6,5 2,25 

2,75 34,2 6,75 1,66 

3 32,7 7 1,46 

3,25 31 7,25 1,75 

3,5 28 7,5 2,42 

3,75 26,4   
Fonte: Criado pela autora. 

A figura 43 mostra o gráfico da função de transferência do MZM montado a 

partir das medidas realizadas. 

 

Figura 43 Curva de Transferência do MZM. 

Pelo gráfico da função de transferência, podemos perceber que: 

 Vπ

2
=  2 + 

7 − 2

2
= 4,5 V  

 

(128) 
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A figura 44 apresenta uma fotografia do MZM utilizado no dispositivo 

SLALOM (entrada de luz) que foi montado no laboratório. 

 

Figura 44 Foto do MZM usado no dispositivo SLALOM montado no laboratório. 

4.3. Caracterização do Filtro Passa-Banda 

Para realizar a caracterização do filtro utilizado, primeiro foi conectada 

somente a fonte ASE (ASE - FL 7006) (1530 – 1610nm) ao analisador de espectro 

(YOKOGAWA - AQ6370B) (600 – 1700nm) para saber o sinal de entrada de 

referência, conforme o diagrama mostrado na figura 45. 

Fonte: Criado pela autora. 

 

Figura 45 Diagrama para a análise do espectro do sinal de entrada. 

 

Figura 46 Foto da fonte ASE usado para caracterização do filtro BPF. 

 

Figura 47 Foto do OSA usado para caracterização do filtro BPF. 
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O sinal de entrada encontrado está representado na figura 48. 

 

Figura 48 Sinal de entrada da ASE conforme medido no OSA. 

A partir do gráfico é possível perceber que, o eixo horizontal está com uma 

escala de 20 nm/D e no eixo vertical 10 dB/D.  

Após a análise do sinal de entrada, foi montado o circuito conforme o 

diagrama apresentado na figura 63 para a análise da largura espectral do filtro BPF 

(Lightwave 2020 – anexo C) (<1.2nm @3dB down, 10nm @20dB down – Datasheet 

apresentado nos anexos). Na figura 49 é apresentada uma fotografia do filtro passa 

banda utilizado no dispositivo SLALOM que foi montado no laboratório. 

 

Figura 49 Foto do BPF usado no dispositivo SLALOM montado no laboratório. 
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Fonte: Criado pela autora. 

 

 

Figura 50 Diagrama do circuito montado para medir a largura espectral do filtro. 

A saída encontrada no OSA está mostrada na figura 51. 

 

Figura 51 Saído do filtro BPF. 

A partir da saída apresentada na figura 51, podemos perceber que a largura 

espectral em 3dB é dada por aproximadamente:  

 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑎𝑙 (𝑛𝑚) = 1557,6𝑛𝑚 − 1556,5𝑛𝑚 (129) 

 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑎𝑙 (𝑛𝑚) = 1,1𝑛𝑚 (130) 

 Para mostrar que o filtro BPF utilizado é sintonizável entre 1520nm a 1565nm, 

Marlon Correia [37], aluno de mestrado do LaCOp, realizou o gráfico da 

potência(dBm) x comprimento de onda (nm), conforme mostrado na figura 52. 
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Fonte: Marlon Correia aluno de mestrado no LaCOp. [37]. 

 

Figura 52 Gráfico da potência pelo comprimento de onda do filtro BPF. 

Portando, percebemos que a largura espectral em 3dB do filtro passa banda 

utilizado é de aproximadamente 1,1nm e o mesmo é sintonizável entre 1520nm e 

1565nm, conforme esperado e apresentado no Datasheet do filtro mostrado no 

anexo C. 

 

4.4. Caracterização do SOA  

A caracterização do SOA utilizado foi realizada da seguinte forma: primeiro foi 

conectada somente a fonte ASE e o filtro ao medidor de potência óptica (OPM) para 

saber o sinal de entrada, a montagem foi feita conforme o diagrama mostrado na 

figura 53. A potência de entrada encontrada foi de 0,285mW. 

Fonte: Criado pela autora. 

 

 

Figura 53 Diagrama para medição da potência de entrada. 
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 Depois de medir a potência de entrada no OPM, foi montado o circuito com o 

SOA, conforme o diagrama apresentado na figura 54 e feita a medição da potência 

de saída à medida que variava a corrente do SOA de 10mA até 270mA.  

Fonte: Criado pela autora. 

 

 

Figura 54 Diagrama para medir a potência de saída. 

As figuras 55 e 56 apresentam uma fotografia do OPM e do SOA utilizados 

no dispositivo SLALOM que foi montado no laboratório. 

 

Figura 55 Foto do OPM usado para caracterização do filtro SOA. 
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Figura 56 Foto do SOA usado no dispositivo SLALOM montado no laboratório. 

Os resultados encontrados foram usados para calcular o ganho da seguinte 

forma:  

 
𝐺𝑎𝑛ℎ𝑜 (𝑑𝐵) = 10 𝑥 log

𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑖𝑛
 

 

(131) 

Depois de calculado o ganho, foi gerado os gráficos apresentados nas figuras a 

seguir: 

 

Figura 57 Gráfico da potência de saída pela corrente do SOA. 
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Figura 58 Gráfico da potência de entrada pelo ganho do SOA. 

 

Figura 59 Gráfico do ganho do SOA. 

Logo, a partir da análise dos gráficos percebe-se que conforme a corrente do 

SOA aumenta a potência de saída aumenta também, consequentemente o ganho do 

SOA aumenta, pois é diretamente proporcional a potência de saída. Os gráficos 

encontrados eram esperados conforme pode ser visto no anexo A (Datasheet do 

SOA utilizado). 
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Portanto, podemos concluir também que no comprimento de onda usado nos 

experimentos de aproximadamente 1550nm o maior ganho alcançado pelo SOA 

utilizado foi de aproximadamente 16dB onde nota-se uma saturação. 
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5. Conclusões 

 

Neste capitulo, serão apresentadas as conclusões do trabalho, aplicação do 

dispositivo desenvolvido e as considerações sobre trabalhos futuros. 

 

5.1. Resultados Simulados 

O que nos levou a desenvolver este projeto foi devido ao fato do sinal 

analógico ou digital óptico estarem acompanhados por uma componente não 

modulada, isto é, um offset óptico, então o objetivo deste trabalho foi desenvolver 

um circuito óptico tanto experimentalmente quando em simulações numéricas no 

software VPI, capaz de reduzir a componente DC óptica enquanto, 

simultaneamente, amplifica a componente modulada do sinal. O que difere nosso 

dispositivo de outros já projetados e executados anteriormente é fato dele agir como 

um sistema integrado, atenuador DC óptico / amplificador AC óptico enquanto os 

outros dispositivos apenas agiam como um atenuador DC óptico.  

Analisando os resultados obtidos nas simulações com sinal digital, percebe-

se que a uma taxa de 5Gbps e 32,9 cm de perímetro de anel, o circuito funciona 

como um interferômetro de Sagnac, já que ele suprime o sinal não modulado ao 

mesmo tempo que amplifica o sinal modulado, obtendo assim um aumento de ER, 

como pode ser comprovado na tabela abaixo onde apresenta os resultado obtidos a 

uma taxa de 5Gbps. 

Tabela 18 Resultados da simulação a uma taxa de 5Gb/s. 

Parâmetros Simulação 

Aumento de ER 20,76 dB 

Amplificação da Componente Modulada 17,4 dB 

Atenuação do Offset Óptico -9,59 dB 

 

Conforme íamos diminuindo a taxa de simulação o comprimento do anel 

tinha que ser aumentado para obter resultados melhores. A uma taxa de 2,5Gbps 

ainda foi possível obter-se resultados significativos em todos os comprimentos de 

anel testados.  
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Tabela 19 Resultados da simulação para perímetro do anel igual a 65,7cm a uma taxa de 2,5Gbps. 

Comprimento do Anel de 65,7cm 

Parâmetros Simulação 

Aumento de ER 18,74 dB 

Amplificação da Componente Modulada 19,85 dB 

Atenuação do Offset Óptico -5,09 dB 

 

Tabela 20 Resultados da simulação para perímetro do anel igual a 63,7cm a uma taxa de 2,5Gbps. 

Comprimento do Anel de 63,7cm 

Parâmetros Simulação 

Aumento de ER 23,73 dB 

Amplificação da Componente Modulada 19,62 dB 

Atenuação do Offset Óptico -10,34 dB 

 

Tabela 21 Resultados da simulação para perímetro do anel igual a 43,2cm a uma taxa de 2,5Gbps. 

Comprimento do Anel de 43,2cm 

Parâmetros Simulação 

Aumento de ER 13,85 dB 

Amplificação da Componente Modulada 19,28 dB 

Atenuação do Offset Óptico -0,68 dB 

 

Tabela 22 Resultados da simulação para perímetro do anel igual a 34,9cm a uma taxa de 2,5Gbps. 

Comprimento do Anel de 34,9cm 

Parâmetros Simulação 

Aumento de ER 21,76 dB 

Amplificação da Componente Modulada 19,41 dB 

Atenuação do Offset Óptico -8,58 dB 

 

A partir da análise das tabelas apresentadas acima onde mostra os 

resultados obtidos em todos os comprimentos de anel testados a uma taxa de 

2,5Gbps é possível notar que o circuito continua funcionando como um 

interferômetro de Sagnac, uma vez que amplifica o sinal modulado ao mesmo tempo 

em que reduz o não modulado em todos os comprimentos de anel testados. Vale 

ressaltar também, que em todos os perímetros de anel simulados obteve-se um 

aumento significativo de ER conforme era desejado.  
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No entanto, os testes realizados a uma taxa de 1,25Gbps já começaram a 

apresentar resultados piores, apesar de realizada a análise dos resultados acredita-

se que se aumentar a amostragem, ou seja, estender o cálculo no VPI possa obter 

resultados mais conclusivos. As tabelas abaixo mostram os resultados obtidos nos 

testes a uma taxa de 1,25Gbps. 

Tabela 23 Resultados da simulação para perímetro do anel igual a 65,8cm a uma taxa de 1,25Gbps. 

Comprimento do Anel de 65,8cm 

Parâmetros Simulação 

Aumento de ER 16,46 dB 

Amplificação da Componente Modulada 21,99 dB 

Atenuação do Offset Óptico -0,63 dB 

 

Tabela 24 Resultados da simulação para perímetro do anel igual a 1,314m a uma taxa de 1,25Gbps. 

Comprimento do Anel de 1,314m 

Parâmetros Simulação 

Aumento de ER 15,05 dB 

Amplificação da Componente Modulada 20,63 dB 

Atenuação do Offset Óptico -0,56 dB 

 

Percebe-se que nos dois comprimentos de anel verificados houve uma 

amplificação da componente modulada significativo junto com a atenuação do offset 

óptico, porém a atenuação de offset observada não foi muito significativa, a 

supressão do offset óptico obtido foi menor do que 1dB. É importante ressaltar 

também, que nos dois casos simulados houve um aumento significativo de ER, 

conforme esperado. 

Já nos testes realizados a uma taxa de 1Gbps, os resultados encontrados 

não foram conforme desejado, isso se deve ao fato muito provavelmente de que os 

pulsos propagantes e contra propagantes ao passarem pelo SOA não estavam 

sofrendo a diferença de fase, ou seja, o pulsos propagante passava pela SOA o 

pulso contra-propagante levava cerca de 2ns para passar pela SOA, e devido ao 

tempo de recuperação do SOA ser de aproximadamente 1ns, quando o pulso 

contra-propagante passava o SOA já havia se recuperado totalmente. 

Em relação às simulações realizadas para um sinal de entrada analógico 

com frequência de 200MHz os resultados encontrados estão mostrados na tabela 

abaixo. 
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Tabela 25 Dados das simulações numéricas com frequência de 200MHz. 

Componente do Sinal Entrada Saída Transmitida 

Modulada 0,16 mV 30,62 mV 

Offset Óptico 0,39 mW 0,19 mW 

Razão de Extinção 
(ER) 

1,49 dB 22,10 dB 

Fonte: Criado pela autora. 

Tabela 26 Resultados das simulações numéricas com frequência de 200MHz. 

Parâmetros Simulação 

Aumento de ER 20,61 dB 

Amplificação da Componente Modulada 22,81 dB 

Atenuação do Offset Óptico -3,12 dB 
Fonte: Criado pela autora. 

Analisando os resultados apresentados nas tabelas 25 e 26 é possível 

concluir que o circuito montado no software VPI age exatamente da forma como era 

esperado.  

Em relação à razão de extinção podemos concluir que ela aumentou em 

20,61dB, conforme desejado, tornando assim o sistema de melhor qualidade, uma 

vez que ela influencia no desempenho do sistema. 

Realizando a análise das FFTs apresentadas no capítulo desta dissertação é 

possível concluir que, houve um aumento da distorção harmônica Pfundamental / 

P2nd-harmonic de 22 a 5 dB. Para suprimir ou atenuar o nível de offset óptico de 

saída (transmitido), a “polarização” “fase” do SOA-NOLM foi ajustado primeiro. Sob o 

lançamento de ondas contínuas, o anel de fibra deve ser tendencioso para que seja 

quase 100% reflexivo. No entanto, este procedimento gera uma forma de onda de 

saída distorcida com pequeno ganho de amplificação quando comparado com o 

sinal de entrada. O motivo é provável que seja causado pelo ponto de operação 

localizado perto dos máximos ou mínimos da função de transferência de 

interferômetro de Sagnac, ou seja, longe do ponto de quadratura [36]. Portanto, o 

bias óptico foi escolhido de forma a obter um compromisso entre a atenuação do 

nível de offset e uma menor distorção (P2ndharmônica). Nos experimentos o filtro 

BPF colocado na porta de saída do dispositivo pode rejeitar a maior parte do ruído 

ASE gerado pela SOA. No entanto, o filtro não pode remover o ASE do seu passa 

banda que adiciona ruído e pode causar distorções adicionais no sinal de saída. 
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Ainda em relação às simulações apresentadas no capitulo 3, temos como 

resultado que não é satisfatório para o nosso circuito variarmos somente os valores 

de DC  mantendo os outros parâmetros de entrada fixos, pois os resultados obtidos 

nas simulações mostraram que ao fazermos isto, não é possível obter o resultado 

esperado de aumento da amplitude modulada e de atenuação do offset óptico. O 

offset óptico é amplificado e não suprimido e ER ao invés de aumentar também é 

atenuada. Por isso, nas simulações realizadas foi usado o valor de Vbias = 4,5V 

obtido através da caracterização do MZM que foi abordado no capitulo 4 desta 

dissertação. 

A partir da variação somente da frequência utilizada, mantendo os outros 

parâmetros de entrada fixos, os resultados encontrados estão apresentados nas 

tabelas abaixo: 

Tabela 27 Resumo dos resultados encontrados na frequência de 160MHz. 

Frequência = 160MHz 

Parâmetros Simulação 

Aumento de ER 9,31 dB 

Amplificação da Componente Modulada 21,58 dB 

Aumento do Offset Óptico 7,64 dB 

 

Tabela 28 Resumo dos resultados encontrados na frequência de 240MHz. 

Frequência = 240MHz 

Parâmetros Simulação 

Aumento de ER 12,46 dB 

Amplificação da Componente Modulada 22,45 dB 

Aumento do Offset Óptico 5,46 dB 

 

Tabela 29 Resumo dos resultados encontrados na frequência de 195MHz 

Frequência = 195MHz 

Parâmetros Simulação 

Aumento de ER 10,63 dB 

Amplificação da Componente Modulada 21,96 dB 

Aumento do Offset Óptico 6,78 dB 
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Tabela 30 Resumo dos resultados encontrados na frequência de 205MHz. 

Frequência = 205MHz 

Parâmetros Simulação 

Aumento de ER 11,03 dB 

Amplificação da Componente Modulada 22,24 dB 

Aumento do Offset Óptico 6,56 dB 

 

A partir das tabelas dos resultados das simulações, é possível perceber que 

os resultados obtidos em todas as frequências são bem parecidos, uma vez que a 

amplitude modulada aumenta e o offset também se comparados ao sinal de entrada. 

É possível reparar que o maior aumento de offset ocorre na menor frequência 

testada de 160MHz onde tem um aumento de offset de 7,64dB. No entanto, é 

importante ressaltar que em todas as frequências simuladas houve um aumento de 

ER significativo, conforme desejado. 

Em relação à investigação feito em frequências mais baixas na faixa de 

50KHz o comprimento do anel deve aumentar muito se tornando na faixa de 16km, 

uma vez que os pulsos a uma taxa mais baixa são mais largos e eles devem ter uma 

duração suficientemente curta para que cada um, individualmente, interaja com o 

SOA. 

5.2. Resultados Experimentais 

Os resultados obtidos no capitulo 4 de caracterização dos componentes 

usados nos experimentos no laboratório, foi apresentado o valor de 
Vπ

2
= 4,5V para 

que o MZM opere no ponto de quadratura. 

A partir da caracterização do filtro passa banda utilizado, foi possível 

perceber que a largura espectral do mesmo em 3dB é de aproximadamente 1,1nm e 

que o mesmo é sintonizável entre 1520nm a 1565nm. 

E por último, foi abordada a caracterização do SOA, onde foi possível 

concluir que conforme a corrente do SOA aumenta a potência de saída aumenta 

também, consequentemente o ganho do SOA aumenta, pois é diretamente 

proporcional a potência de saída. E que no comprimento de onda usado nos 

experimentos de aproximadamente 1550nm o maior ganho alcançado pelo SOA 

utilizado foi de aproximadamente 16dB onde nota-se uma saturação. 
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5.3. Aplicações 

Possuímos no LaCOp transdutores PZT (elétrico-acústico) de boa qualidade 

(Olympus), que podem ressonar em torno de 500KHz em “banda-larga” espectral e 

com baixo amortecimento. Então, tais transdutores podem e vem sendo usados para 

comunicações acústicas ao longo de pequenos tubos de alumínio ou aço inox. Um 

dos transdutores como “transmissor” e outro idêntico como “receptor”.  

O projeto que vêm sendo desenvolvido no LaCOp pela aluna de doutorado 

Taiane [38], consiste em desenvolver um transdutor opto-acústico do tipo 

modalmétrico em fibra óptica, em uma tentativa de substituir o transdutor “receptor” 

PZT mencionado anteriormente, para exibir algumas vantagens.  

O projeto é testar em uma transmissão digital em baixas taxas ao longo do 

mesmo tubo metálico já mencionado. Já sabemos que o detector modalmétrico, na 

verdade é um tipo de interferômetro linear a fibra óptica, ele deve ser alimentado 

com luz CW (de um laser), e ao sofrer a incidência de um sinal acústico proveniente 

de uma comunicação (acústica) digital, produz luz de saída modulada. Entretanto, a 

luz que sai do detector modalmétrico, possui um grande offset óptico e uma 

modulação que nos interessa relativamente menor. Este offset óptico impede que se 

aumente o ganho de amplificação por transimpedância do amplificador que está 

integrado no fotodetector que estamos usando, pois fica saturado. Portanto, isto 

impede que consigamos ter uma sensibilidade ainda maior do dispositivo.  

Devido a este fato, é necessário implementar um SLALOM-ER-M para 

baixas taxas digitais, imediatamente antes da luz entrar no fotodetector. Então, se o 

SLALOM-ER-M for desenvolvido com sucesso, ele seria capaz de atenuar 

significativamente o offset óptico e desta forma, de acordo com experimentos já 

realizados, o ganho do nosso fotodetector, sempre ajustado em 30 dB, poderia ser 

ajustado até 50 dB. Isto já mostra inicialmente o aumento de sensibilidade que 

poderia ser obtido.  

No entanto, os experimentos que estão sendo desenvolvidos no LaCOp, são 

conduzidos com um transdutor (“transmissor”) PZT em 43KHz, e caso o ganho do 

fotodetector seja ajustado em 60 ou 70dB, isto comprometeria a banda de detecção, 

então, não se pode passar de 50dB. Entretanto, deve-se notar que o SLALOM-ER-

M, é capaz de simultaneamente amplificar opticamente a componente modulada do 

sinal e atenuar a componente não modulada.  
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Com isso, é fácil perceber que o SLALOM-ER-M fornece mais uma 

contribuição ao aumento da sensibilidade do sistema detector óptico modalmétrico + 

SLALOM-ER-M + fotodetector ajustado com ganho de 50dB. Teoricamente, 

podemos estimar um aumento de sensibilidade (sinal de voltagem que se pode 

observar no osciloscópio) da ordem de 100 vezes (20dB) pela inclusão do SLALOM-

ER-M.  

O SOA da Kamelian que estamos usando, pode fornecer um ganho de 

potência de até 13dB. Assumindo, que o SOA tenha um ganho de apenas 10dB. A 

voltagem lida no osciloscópio é proporcional à potência óptica que incide no 

fotodetector. Portanto, só realizando a pré-amplificação óptica a componente 

modulada do sinal, já conseguimos (teoricamente) um aumento de dez vezes na 

sensibilidade. Agora, com a atenuação ou supressão do offset óptico, poderemos 

ajustar o ganho do fotodetector de 30 para 50dB, o que significa um aumento de 

20dB na potência elétrica ou por um fator de dez vezes na amplitude de voltagem 

que pode ser vista no osciloscópio.  

Então, no total, pode-se estimar teoricamente um aumento na sensibilidade 

por um fator de 10x X 10x = 100x ou de 20dB. Vale ressaltar, que estamos usando 

um SOA ultrarrápido e por isto com um ganho moderado de 13dB. Acredita-se que 

se usássemos um SOA mais convencional, teríamos um ganho óptico de 

aproximadamente 30dB em cima da componente modulada do sinal, e então é 

possível imaginar as possibilidades de aumentarmos ainda mais a sensibilidade do 

sistema modalmétrico desenvolvido pela aluna Taiane. É importante lembrar, que a 

sensibilidade na recepção de um sistema de comunicações acústicas é essencial, já 

que a atenuação acústica em materiais sólidos é muito grande.  

Exemplificando melhor o dispositivo que vem sendo desenvolvido pela aluna 

Taiane, uma frequência de portadora acústica (ultrassônicas) em 50kHz, equivalente 

a um período de 20µs, levando em consideração uma utilização de modulação 

digital do tipo on-off-keying (OOK), clássica nas comunicações a fibra óptica. 

Supondo que o bit 1, representado por uma pulso, contenha 5 oscilações de 

portadora acústica. Então teríamos um pulso (bit 1) com 5 x 20µs = 100µs, o que é 

equivalente a 200 x 100m = 20 km de fibra. Então para acomodarmos pulsos dentro 

de um anel de Sagnac, onde um pulso propagante e outro contra-propagante 
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interaja individualmente com o SOA, teríamos de ter um anel com perímetro de 

algumas dezenas de km, quase que 100km de fibra. 

Isto, não seria um problema, exceto pelo fato de ter um grande volume de 

fibra óptica, pois em relação à atenuação não teríamos problema, uma vez que 

temos o SOA para amplificar a componente modulada, a fibra também exibe uma 

baixa atenuação. Além disto, a dispersão cromática e os efeitos ópticos não lineares 

não são importantes, pois estamos trabalhando com pulsos ópticos ultralongos.  

Estes estudos devem ainda ser mais bem aprofundados, pois se deve atentar, 

para a possibilidade de usarmos um anel com menor perímetro onde os pulsos se 

superpõem no SOA, usar frequências de portadoras ultrassônicas maiores na faixa 

de 500KHz, com isto, pode-se possivelmente reduzir o perímetro do anel de Sagnac, 

porém uma melhor investigação a respeito deve ser realizada. 

5.4. Trabalhos Futuros 

Devido ao fato do circuito ter se mostrado promissor para a função de 

amplificar a componente AC enquanto reduz a componente DC, desenvolvimentos 

futuros para um melhor aperfeiçoamento do dispositivo tornam-se aplicáveis e 

interessantes.  

Algumas propostas para trabalhos futuros são: diminuição do tamanho do 

dispositivo; trabalhar com frequências mais altas e frequências mais baixas; realizar 

mais simulações e experimentos com sinais digitais, investigar o impacto em fibras 

de PM (mantenedora de polarização), investigar o impacto usando óptica integrada e 

simulações numéricas para um valor de tempo de recuperação do SOA mais 

próximo do utilizado experimentalmente. 
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ANEXO A – ESPECIFICAÇÕES SOA  
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ANEXO B – ESPECIFICAÇÕES BUTTERFLY 
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ANEXO C – ESPECIFICAÇÕES FILTRO BPF 
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ANEXO D – ESPECIFICAÇÕES CONTROLADOR 

PROTODEL  
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