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Resumo 

 

  

Este trabalho de conclusão de curso detalha o desenvolvimento experimental de 

um laser sintonizável em anel, que utiliza o amplificador óptico semicondutor como 

elemento principal da estrutura e tem como principal característica o custo benefício. A 

utilização de um acoplador direcional óptico faz a divisão do sinal em duas partes, uma 

delas é retirada do sistema para ser utilizado como fonte óptica, enquanto que a outra é 

devolvida para a estrutura para passar de novo pela amplificação, caracterizando uma 

topologia em anel. Após a estabilização, o dispositivo produz um sinal de alta potência e 

baixa largura espectral na saída.  

 

Palavras-chaves: Laser Sintonizável, Topologia em Anel, Amplificador Óptico 

Semicondutor. 
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Abstract 

 

 

 This undergraduate work shows the experimental development of a tunable laser 

in a ring topology, which uses the semiconductor optical amplifier as key element of the 

structure and has as main characteristic the cost-benefit ratio. The use of a optical 

directional coupler divides the signal in two parts, one of them is removed from the 

system to be used as optical source, while the other one returns to the structure to be 

amplified one more time, characterizing the ring topology. After the system stabilization, 

the device produces a high power and low spectral bandwidth signal at the exit.  

 

Keywords: Tunable Laser, Ring Topology, Optical Semiconductor Amplifier. 
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Capítulo 1 

 

Introdução 

 

Os estudos no campo da óptica se desenvolveram muito durante o século XX, 

porém até quase o final desse mesmo século os sistemas ópticos não eram aplicáveis em 

projetos de grande escala. Logo no início da década de 1970, foi apresentada ao mundo a 

primeira fibra óptica de baixa atenuação (20dB/km), um avanço gigantesco se for 

comparar com as que existiam nas décadas anteriores que tinham atenuações na casa de 

1000 dB/km. Essa criação mudou drasticamente a estrutura dos sistemas de comunicação 

que eram usados nas décadas anteriores, pois passaríamos a trabalhar cada vez mais com 

cabos feitos de vidro ou plástico ao invés do clássico cabo metálico, os cabos ópticos 

possibilitavam taxas de dados muito superiores às que eram conseguidas no domínio 

elétrico. Além da vantagem de conseguir um tráfego de dados maior, a fibra também 

possibilitou a transmissão de sinais por distâncias maiores que os sistemas de 

cabeamentos que trabalham com sinais elétricos. Devido às vantagens apresentadas e ao 

advento de novas tecnologias, os sistemas ópticos foram ganhando cada vez mais 

importância com o passar dos anos. 

Nos anos seguintes a invenção da fibra de baixa atenuação, enlaces ópticos 

começaram a surgir pelo mundo, já em 1975 o governo americano já possuía uma rede 

interligada por fibra e com o passar dos anos os sistemas ópticos foram sendo utilizados 

em todos os países. Só que até o final da década seguinte as limitações de distâncias ainda 

eram um grande empecilho para utilização dos sistemas ópticos, foi aí que começou a ser 

comercialmente viável os amplificadores puramente ópticos. Antes de sua 

comercialização eram utilizados repetidores elétricos que eram colocados a cada 50 

quilômetros de enlace, esses dispositivos detectavam o sinal, amplificavam e depois 

retransmitiam usando um laser interno [1]. O problema é que nesse processo era 

necessário converter o sinal do domínio óptico para o elétrico e depois reconverter para 

o domínio óptico. Essa dupla conversão era extremamente indesejável porque aumentava 

o custo do sistema, além disso perdia-se muita potência e tempo fazendo essa conversão 

O – E – O. O amplificador óptico foi uma dessas novas tecnologias essenciais para a 

popularização dos sistemas ópticos pois eliminava essas mudanças eletro-óptico e 

diminuía a quantidade de elementos no meio do enlace [1]. Durante anos essas 

tecnologias foram se desenvolvendo e atualmente temos no mercado diversos tipos de 

amplificadores ópticos, como por exemplo: EDFA, Amplificador Raman e o SOA. O 

primeiro amplificador óptico a ser amplamente utilizado e responsável pela revolução dos 

sistemas de telecomunicações foi o Erbium-Doped Fiber Amplifier (EDFA) que utiliza 

um determinado comprimento de fibra dopada com íons de érbio como meio de ganho, 

já o Semiconductor Optical Amplifier utiliza como meio de ganho o semicondutor. 

Os amplificadores a semicondutor podem ser utilizados de duas formas diferentes 

num sistema de telecomunicações para transmissão de sinais ópticos, eles podem ser 

colocados no meio do enlace e funcionar na sua função básica de amplificador de sinais 
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ou também podem ser usados na função de fonte óptica logo no início do sistema, ou seja, 

esse dispositivo que tem o semicondutor como meio de ganho também pode funcionar 

como um laser para gerar o sinal óptico. 

Esse trabalho buscou utilizar o SOA na sua função de gerador de sinal como 

componente principal para desenvolver um laser sintonizável utilizando uma 

configuração em anel. 

 

  

1.1 Motivação 

 

A sociedade de hoje está bem inserida no mundo digital, a cada ano surgem diversas 

novas aplicações que necessitam de um fluxo de dados cada vez maior. Por isso existe 

um aumento nos estudos relacionados às tecnologias que consigam melhorar essa questão 

do tráfego de dados. Só que os dispositivos que são necessários para os estudos no campo 

da óptica são relativamente caros. 

O SOA é um dispositivo que apresenta um bom custo benefício, por mais que seu 

resultado não atinja o mesmo padrão de outros tipos de laser, o custo envolvido é muito 

menor. Para algumas aplicações que não necessitam de um laser potente, ele pode ser 

suficiente.  

 

 

1.2 Objetivos 

 

Este trabalho de conclusão de curso descreve o desenvolvimento de um laser 

sintonizável com topologia em anel, utilizando como meio de ganho o SOA. O objetivo 

é conseguir chegar a um dispositivo que funcione como um laser com um alto ganho e 

uma largura de espectral estreita em torno da frequência central escolhida.  

 

 

1.3  Estrutura do trabalho 

 

No capítulo 2, será apresentada uma revisão bibliográfica que servirá como base 

teórica para a descrição experimental do desenvolvimento do laser em anel, com base em 

materiais de apoio e pesquisas feitas previamente. Serão mostrados mais detalhadamente 

alguns princípios necessários para o entendimento do trabalho e o funcionamento de 

alguns componentes utilizados. 
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No capítulo 3 apresenta-se de fato o início do desenvolvimento experimental 

proposto para esse trabalho, onde serão expostas as etapas do processo de criação, os 

componentes utilizados e os resultados alcançados para cada seção. 

No último capítulo deste trabalho será feita uma conclusão a respeito do protótipo 

desenvolvido com possíveis aplicações e proposta de continuidade. 
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Capítulo 2 

 

Revisão Bibliográfica  

 

Neste capítulo serão abordados os principais conceitos que iremos aplicar na 

descrição do experimento que será mostrado mais ao final do trabalho.  

Esses tópicos compõem a base teórica necessária para entender o funcionamento 

deste trabalho de conclusão de curso, sendo essencial para seu entendimento.  

 

 

2.1 – Laser  

 

Os sistemas de telecomunicações que utilizam as fibras no transporte de sinais 

necessitam de uma fonte óptica para gerar o sinal que vai servir como portadora da 

informação a ser transmitida pelo sistema. Atualmente existem duas opções de fonte, a 

primeira é a utilização de um diodo emissor de luz (em inglês Light Emitting Diode, 

LED), que tem seu funcionamento baseado em um dos três processos de transição entre 

camadas que o elétron pode sofrer, a emissão espontânea de fótons [2]. A outra é a 

utilização de um laser que, diferentemente do diodo, tem como princípio básico de 

funcionamento um outro processo, que é chamado de emissão estimulada. Existem 

algumas diferenças entre as características dos dois, o LED tem uma potência muito mais 

baixa e uma largura espectral maior quando comparado com o laser, porém são uma 

alternativa bem mais barata e ainda possuem um tempo de vida mais elevado. Como este 

trabalho detalha o desenvolvimento de um laser em anel, o foco será concentrado no 

funcionamento dos lasers apenas. 

A palavra laser é na verdade um acrônimo para Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation e tem como sua estrutura mais comum a cavidade linear, mas 

também podem ser construídos usando topologia em anel. 

 

2.1.1 – Princípio óptico  

 

Para conseguir explicar o funcionamento de um laser é necessário o entendimento 

das propriedades dos átomos e como eles reagem às estimulações eletromagnéticas. 

O físico dinamarquês Bohr apresentou para o mundo seu modelo em que o átomo 

era composto por um núcleo e elétrons ao seu redor com níveis de energia bem definidos, 

cada camada dessa eletrosfera é representada por uma órbita em torno do núcleo e possui 
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um valor energético bem definido. A última camada de cada átomo é chamada de camada 

de valência, sendo que os elétrons nessa região são os que têm as ligações mais fracas 

com o núcleo e por isso podem, na presença de uma radiação eletromagnética externa ou 

um choque de partículas, absorver um quantum de energia e conseguir realizar um salto 

para uma camada de nível energético superior. Só que para conseguir transitar entre a 

camada de valência e a de condução, ele precisa absorver uma quantidade de energia 

específica igual a energia de gap (Egap), que pode ser descrita pelas fórmulas abaixo: 

 

                                                      Egap = E2− E1 =  hv  (J)                                                   (2.1)    

 

                                                       Egap = E2− E1  =     1,24 (eV)                                             (2.2)                       

                 λ 

  

No caso em que essa barreira energética, representada pela Egap, é superada e o 

elétron faz a transição entre as bandas de valência e condução podemos dizer que esse 

átomo se encontra no estado excitado e sua tendência natural é que ele volte ao seu estado 

estável após um curto período. É nesse retorno para seu estado normal que o elétron emite 

o quantum de energia que foi previamente absorvida. Essa emissão pode ser feita de duas 

maneiras, uma delas é chamada espontânea que consiste em apenas esperar um curto 

período, após o processo de absorção, para que o átomo retorne ao seu estado original e 

emita o fóton que possui energia igual à diferença entre os níveis energéticos da camada 

anterior e a atual A outra é chamada emissão estimulada, mas para que ela ocorra é 

necessário a existência de um átomo em seu estado estimulado e um outro fóton que vai 

funcionar como estimulante para o átomo excitado, com essa condição atendida o fóton 

gerado na volta do elétron para sua camada original terá as mesmas características daquele 

outro que foi utilizado como estímulo. Portanto, no final desse processo teremos dois 

fótons com mesma direção, comprimento de onda e fase. Os dois processos de emissão e 

absorção podem ser vistos na figura 1 abaixo. 

 

 

Figura 1: Processos de absorção, emissão espontânea e estimulada 

 

O laser, como já foi dito, tem seu funcionamento baseado no princípio de emissão 

estimulada, onde deve haver uma cavidade contendo diversos átomos excitados e um 

feixe de fótons externo que vai percorrer essa região, teríamos após a estabilização do  

laser um feixe de fótons com as seguintes características: Monocromático (mesmo 
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comprimento de onda), coerente (mesmas características de fase) e colimada (se 

comportam como um feixe com direção bem definida sofrendo pouca dispersão). 

Atualmente no mercado existem diversos tipos de lasers disponíveis, um dos 

parâmetros que podem ser utilizados para diferenciação dos tipos é o material que é 

utilizado em seu meio ativo, podendo ser usados líquidos [3], gases [3], sólidos [4], 

semicondutores ou até mesmo pedaços da própria fibra óptica. 

A emissão espontânea é um processo natural que, mesmo de forma indesejada, 

também vai acontecer no laser. Só que para um funcionamento correto é necessário que 

a quantidade fótons emitidos de forma estimulada supere os emitidos de forma espontânea 

e para que isso possa ocorrer a condição de inversão de população deverá ser atendida.  

 

 

2.1.2 – Estrutura do laser comum 

 

Basicamente podemos dizer que são três os elementos principais que compõem a 

estrutura física de qualquer um laser retilíneo: a fonte externa, o meio ativo de ganho e o 

ressonador. A fonte externa é a responsável por injetar energia eletromagnética 

diretamente na cavidade óptica, podendo ser uma lâmpada, um outro laser, descargas 

elétricas, reações químicas e outros. O meio ativo pode ser constituído por uma mistura 

de gases, cristais de um elemento sólido, fibras de vidro, junções p-n, entre outros. Por 

último, o ressonador que são dois espelhos dispostos nas extremidades da cavidade do 

laser, sendo que um deles tem que ser totalmente reflexivo enquanto que o outro é apenas 

parcialmente reflexivo ou um deles possui uma pequena fenda e o da outra face não [5]. 

A estrutura descrita acima pode ser observada pela figura 2. 

O meio de ganho do laser, que se encontra confinado dentro da cavidade óptica, é 

a região onde ocorre de fato o processo de emissão de fótons, é nele que estão presentes 

os átomos em estado base. Para que a excitação desses átomos ocorra, é preciso que algum 

elemento externo forneça a energia necessária para eles. Esse é o trabalho da fonte, 

produzir e entregar a energia necessária para que os átomos, presentes na região ativa, 

consigam quebrar a barreira energética que os impedem de transitar entre camadas e 

atingir o estado de excitação desejado. Para que se tenha um funcionamento de laser é 

primordial que se tenha a condição de inversão de população [5], que é colocado como 

inversão porque nos sistemas mais comuns é uma configuração impossível e significa 

dizer que o processo de emissão estimulada deve ser maior do que os outros processos de 

emissão espontânea e absorção. Portanto, é preciso que mais da metade de seus átomos 

estejam no estado excitado.  

Essa condição pode ser satisfeita pela transferência de energia da fonte para a 

cavidade e assim começar de fato o processo de lançamento de novos fótons pelos 

elétrons excitados, tais fótons percorrerão a cavidade do laser servindo como estímulo 

para outros elétrons excitados no caminho emitirem fótons idênticos a ele. Quando eles 

chegam em uma das extremidades, encontram um espelho que fará a reflexão completa 

ou da grande maioria do feixe, ou seja, a maior porcentagem desses fótons (ou a 
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totalidade) vai ser refletida e voltará a percorrer a cavidade e estimular novos átomos até 

encontrar o espelho na outra extremidade e repetir o procedimento. Se o ganho 

apresentado pelo laser conseguir superar as perdas que naturalmente ocorrem dentro da 

cavidade óptica, o sinal produzido será intensificado a cada oscilação até que não haja 

mais átomos excitados para continuar amplificando e o sinal fique estabilizado. Por mais 

que seja indesejado, o processo de emissão espontânea também vai existir causando a 

emissão de fótons de forma aleatória, por isso é necessário que se espere um certo tempo 

para que os fótons gerados pela emissão estimulada  possam se reforçar e gerarem um 

feixe intensidade razoável e, obviamente, com as propriedades básicas de qualquer laser 

(monocromático, coerente e colimada) [8]. 

 

 

Figura 2: Estrutura simples de um laser em formato retilíneo 

 

 

2.1.3 – Modos longitudinais do laser 

          

Para se ter uma onda que trafega no interior da cavidade desse laser com uma 

configuração de onda estacionária é preciso a existência de uma cavidade ressonante, que 

só existe quando a distância entre os espelhos for um múltiplo inteiro de meios 

comprimentos de onda. Pela manipulação das equações 2.3, 2.4 e 2.5 podemos chegar na 

equação 2.6, onde 𝜆0 é o comprimento de onda no vácuo, 𝑣𝑚 frequência da onda no 

meio,𝑚 o modo utilizado, L a distância entre os espelhos e 𝑛 o índice de refração. 

                                                     𝜆 =
2𝐿

𝑚
                                                            (2.3)    

                                                     𝜆0 = 𝑛 𝜆                                                        (2.4)    

                                                     𝑐 =  𝑣𝑚  𝜆                                                      (2.5)    

                                                     𝑣𝑚 = 𝑚 
𝑐

2𝑛𝐿
                                                   (2.6)    

 

A equação mostra que existem infinitos modos longitudinais, visto que a constante 

𝑚 pode assumir qualquer valor inteiro. Cada modo é caracterizado por sua frequência de 

operação e uma informação importante que pode ser vista agora é a diferença de 
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frequências entre modos consecutivos (Δ𝑣). 

 

                                             Δ𝑣 =  𝑣𝑚+1 − 𝑣𝑚 =  
𝑐

2𝑛𝐿
                                      (2.7)    

 

 O laser apresenta uma frequência de operação bem próxima de uma dessas 

frequências de ressonância da cavidade óptica, por isso mesmo que teoricamente haja 

infinitos modos possíveis o laser só amplifica uma pequena quantidade de modos ou até 

mesmo um único modo. 

 

 

2.1.4 – Mode-locked  

 

Mode-Locking ou Phase-Locking é uma técnica usada em lasers para conseguir 

obter pulsos com duração extremamente pequena, geralmente na casa de picosegundos  

(10−12 𝑠) ou até mesmo femtosegundos  (10−15 𝑠). Os modos oscilantes acabam sendo 

independentes entre si e por isso as fases das ondas em cada módulo pode variar de uma 

forma aleatória por causa das mudanças térmicas no material, que pode causar flutuações 

na intensidade final do sinal. Se ao invés disso for possível trabalhar em um regime com 

fases fixas, os modos do sinal vão interferir periodicamente um com outro, formando 

pulsos de luz na saída com a mesma fase. A duração de cada pulso resultante é 

determinada pelo número de modos oscilando em fase.  

É possível alcançar esse regime de funcionamento de duas formas distintas, no 

regime ativo é necessária a inserção de modulador óptico, que na presença de voltagem 

externa, é capaz de fazer uma modulação das perdas da cavidade, modulando também o 

campo elétrico circulante. Cada modo será influenciado pelos adjacentes, levando a uma 

correlação entre eles. No regime passivo tem-se a utilização de um absorvedor saturável 

que vai deformar o pulso que transita, transformando-o em um pulso muito mais estreito. 

A saída do laser pode ser vista com um trem de pulsos visto que um pulso é emitido 

quando encontra um espelho na cavidade e o sinal restante faz o percurso de volta até 

encontrar o espelho e emitir outro pulso. 

 

 

 2.2 – Amplificadores Ópticos 

 

Os amplificadores ópticos, que representaram um avanço gigantesco na utilização 

da fibra óptica, também podem ser utilizados como laser nos sistemas ópticos. Neste 

tópico vamos abordar os principais tipos de amplificadores encontrados. 
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2.2.1 – EDFA 

 

Os primeiros amplificadores a surgir foram a base de semicondutor, mas eles não 

tiveram um impacto muito grande logo no começo, porém o dispositivo que revolucionou 

os sistemas de telecomunicações no início da década de 1990 foi o amplificador óptico a 

fibra dopada com érbio [7]. Ele é o principal representante da classe dos Doped Fiber 

Amplifier (DFA) porque sua faixa de operação coincide com a terceira janela de 

transmissão da fibra óptica. Os DFA são chamados assim porque utilizam um certo 

comprimento da própria fibra óptica como meio de ganho, o EDFA (siglas do nome em 

inglês, Erbium Doped Fiber Amplifier) é o principal mas existem outros representantes 

da classe dos DFAs, sendo que a diferença entre eles está em quais íons são utilizados 

para dopagem da fibra, alguns dos outros materiais que podem ser usados para dopagem 

são: íons de itérbio (Yb3+), íons de neodímio (Nd3+), íons de túlio (Tm3+) e outros. 

Para equipamentos dessa classe, as fibras são dopadas ainda no processo de 

fabricação das mesmas por elementos especiais, chamados pela comunidade científica de 

terras raras. Recebem esse nome porque são extremamente difíceis de se conseguir extrair 

e não porque são difíceis de encontrar. 

 

 

Figura 3: Estrutura do Optical Fiber Amplifier 

Fonte: physics-and-radio-electronics 

 

A estrutura dos amplificadores por fibra DFA pode ser vista na figura 3, no caso do 

EDFA é composto por um sinal externo, que queremos amplificar, um laser de bombeio 

e uma fibra óptica com núcleo dopado com íons de érbio para ser usado como meio ativo. 

Esse laser auxiliar de bombeio é normalmente um laser a base de semicondutor que opera 

na faixa de 980 nm ou 1480 nm. No caso do 980 nm, após absorver o quantum de energia, 

o elétron decai rapidamente (na ordem de 1 µs) sem emitir radiação para um nível 

energético menor que é considerado metaestável, onde é possível ocorrer a inversão de 

população porque apresenta um tempo de decaimento bem mais elevado (14 µs). Já os 

que operam em 1480 nm colocam o elétron diretamente na camada metaestável. Como 

mostrado na figura 4. 
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Figura 4: Transição entre camadas dos elétrons dos íons de érbio 

 

Com o sinal incidente no amplificador pertencendo a faixa de frequência 1520 – 

1570 nm a emissão estimulada gerada no EDFA vai gerar novos fótons com o mesmo 

comprimento de onda dos incidentes, exatamente onde está localizada a terceira janela de 

transmissão das fibras de sílica (que representa os comprimentos de onda com menor 

coeficiente de atenuação). É por isso que o EDFA acabou se tornando o principal deles. 

O YDFA, por exemplo, tem faixa de operação principalmente em torno de 1030 nm. 

Em resumo, o EDFA funciona de modo simples em que um determinado 

comprimento de fibra dopada é colocado em um certo ponto do enlace, ele é alimentado 

por um laser de bombeio que emite um sinal de comprimento de onda de 980 nm ou 1480 

nm. Tal sinal é absorvido pela fibra e induz os íons de érbio a uma situação de excitação, 

que ao serem estimulados pelo feixe principal produzirão fótons idênticos. 

 

 

2.2.2 – Amplificador Raman 

 

Outro tipo de amplificador que é bastante usado tem sua estrutura mais comum bem 

parecida com o EDFA. Um laser externo, como o diodo laser, é utilizado para produzir e 

manter a inversão de população necessária no meio ativo desse amplificador. Uma 

diferença estrutural entre o amplificador de Raman e o EDFA é que o meio de ganho da 

fibra não está dopado com íons de elementos do grupo chamado terras raras. A fibra, que 

nesse caso, pode ser uma genérica ou uma especialmente feita para esse tipo de 

amplificador que utiliza dopagem com íons de germânio (que não faz parte do grupo de 

terras raras) [9]. O amplificador Raman tem dois modos de funcionamento, o co-

direcional (que possui ganhos maiores, mas apresentam maiores flutuações de ruído e 

outros efeitos não lineares) e o contra direcional (com menor flutuação de ruído, evita 

outros efeitos não lineares) [10], conforme mostrado pela figura 5. 
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Figura 5: Estrutura co-direcional e contra direcional do amplificador de Raman 

Fonte: Planning Fiber Optic Networks – Bob Chomycz 

 

Também existem outras configurações estruturais possíveis que são menos usuais, 

em alguns casos é possível não trabalhar com a fibra como meio de ganho e utilizar outro 

tipo de material no lugar, como: gases ou líquidos [11]. 

A grande diferença deste amplificador para os outros é que este alcança a 

amplificação do sinal por meio de efeitos não lineares na fibra [12] [13]. Tais efeitos 

ocorrem quando a radiação infravermelha se encontra num meio não linear, que acontece 

nos meios em que a polarização dielétrica interage de forma não linear com o campo 

elétrico. Isso geralmente ocorre apenas na presença de um laser de bombeamento com 

alta densidade de potência (os valores do campo elétrico se comparam aos campos 

interatômicos, perto de 108 V/m).  

O espalhamento de Raman é o efeito não linear que possibilita a existência desse 

tipo de amplificador, neste caso o fóton incidente tem uma energia muito superior à 

energia de gap, o átomo absorve essa energia só que ao invés de passar do nível 𝐸0 para 

o 𝐸1, ele é excitado a um nível 𝐸𝑣 . Por se tratar de um estado muito instável ele logo 

retorna para o estado de menor energia, a grande maioria retorna para o estado 𝐸0 

reemitindo o fóton incidente (a direção do novo fóton pode ser diferente do fóton inicial). 

Porém existe uma outra possibilidade em que a molécula retorna para o estado 𝐸1, nesse 

caso o fóton emitido terá energia 𝐸𝑣 −  𝐸1. Então agora surge uma nova possibilidade 

porque o átomo exposto a energia 𝐸𝑣  pode já estar no estado enérgico 𝐸1, sendo assim, 

ao absorver essa energia ele passaria para um estado mais alto que 𝐸𝑣  e ao retornar ao 

estado fundamental emitira um fóton com energia 𝐸𝑣 +  𝐸1. Ou seja, o efeito de Raman 

pode produzir fótons com energia maior (𝐸𝑣 +  𝐸1) ou com energia menor (𝐸𝑣 − 𝐸1). 

Pela equação 2.1 podemos observar que esses fótons não tem a mesma frequência, 

portanto teremos trafegando simultaneamente com o sinal incidente, ondas de menor 



12 
 

frequência, chamada de onda Stokes, e ondas de maior frequência, chamada de onda anti-

Stokes. 

 

 

Figura 6: Transições entre camadas dos elétrons no amplificador de Raman 

Fonte: Seara da ciência 

 

A amplificação do sinal incidente ocorre por pelo fato do espalhamento permitir 

que ocorra uma transferência de energia de um comprimento de onda para outro, esse 

roubo de energia que nos sistemas comuns é indesejável é o principal mecanismo desse 

tipo de amplificadores. 

 

2.3 – SOA 

 

A próxima classe que iremos abordar é a de amplificadores a base de semicondutor, 

seu método de funcionamento é bem parecido com o diodo laser, veremos suas 

características mais profundamente porque ele foi o escolhido para ser utilizado no 

projeto proposto. 

Diferentemente dos outros já apresentados, o SOA utiliza como fonte de energia 

externa um sinal elétrico e por isso pode ser chamado de um dispositivo óptico eletrônico, 

enquanto os outros utilizavam laser de bombeamento, portanto sinais ópticos. 

 

 

2.3.1 – Estrutura física 

 

A estrutura do SOA é bem diferente dos outros amplificadores mostrados nos 

tópicos anterior, sua estrutura mais comum é mostrada pela figura 7. Trata-se de um 
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dispositivo que é colocado entre dois comprimentos de fibra, no qual o sinal óptico 

proveniente do núcleo da fibra encontra uma lente que o direciona para a região ativa do 

amplificador, que é alimentado por uma corrente elétrica vinda de uma fonte externa, a 

amplificação é alcançada no caminho que o feixe percorre dentro do meio de ganho, que 

neste caso é o semicondutor. O sinal amplificado é devolvido à fibra pela outra 

extremidade. 

 

 

Figura 7: Estrutura do SOA comum 

Fonte: Farhan Rana 

 

 

2.3.2 – Semicondutores na região ativa 

 

O SOA tem toda sua base de funcionamento na utilização de materiais 

semicondutores que são objetos sólidos com propriedades de condutividade elétrica 

intermediária entre condutores e isolantes. A grandeza que serve para caracterizar qual a 

classe do material, de acordo com a condutividade, é a resistividade elétrica (𝜌) e pode 

ser descrita pela fórmula abaixo, onde 𝜎 representa a condutividade elétrica do material, 

E é a magnitude do campo elétrico e J a magnitude da densidade de corrente.  

 

                                                   𝜌 =
1

𝜎
=

𝐸

𝐽
                                                          (2.8) 

                                                 

A resistividade é uma grandeza que possui uma grande dependência com a 

temperatura, dependendo da classe de materiais podemos ter um aumento ou decréscimo 

no valor da resistividade. Portanto, quando falarmos dessa grandeza mais a frente, sempre 

estaremos levando em conta os valores de temperatura ambiente de 20ºC. 

  Para materiais definidos como metais, os elétrons conseguem se desprender de sua 

estrutura com mais facilidade por terem essa resistividade mais baixa, no ferro essa 

grandeza é de 1,0 x 10−7 Ωm. Os materiais isolantes seriam o oposto, a resistividade é 
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tão grande que torna impossível a existência de uma corrente elétrica trafegando por estes 

materiais, no vidro temos uma resistividade entre 1,0 𝑥 1010 a 1,0 𝑥 1014 Ωm. Os 

semicondutores são materiais com níveis de resistividade intermediários, a sílica por 

exemplo possui uma resistividade de 6,4 x 102 Ωm.  A tabela 1, mostrada abaixo, contém 

as resistividades elétricas de alguns dos mais importantes materiais. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Resistividade elétrica de alguns materiais 

 

Os semicondutores, como o silício e germânio, são fracos condutores de 

eletricidade em seu estado natural (semicondutores intrínsecos), por isso foram criadas 

algumas técnicas para melhorar suas propriedades condutoras (semicondutores 

extrínsecos), como a dopagem.  Portanto, os semicondutores são materiais que nos 

permitem ter um controle maior sobre o fluxo elétrico. Em telecomunicações, a escolha 

de qual material deve ser utilizado depende de qual faixa do espectro queremos utilizar 

no projeto.  

A região ativa do SOA é composta por uma heterojunção (dois semicondutores 

diferentes com características diferentes), os materiais mais usados nesse caso são: 

Arsenieto de gálio; fosfeto de índio; seleneto de zinco; nitreto de gálio. O arsenieto de 

gálio (GaAs), por exemplo, opera na faixa do vermelho e infravermelho próximo (635 

nm – 870 nm), enquanto o fosfeto de índio opera na faixa do infravermelho (1,55 µm). 

Os materiais são dopados para mudar as características de condução, a dopagem nada 

mais é do que adicionar impurezas artificialmente aos materiais semicondutores. 

Essas impurezas são classificadas em dois tipos, se tiverem uma natureza química 

aceitadora, que significaria dizer que ao contato com outros elementos tentariam receber 

elétrons dele para preencher sua lacuna. Esses materiais recebem a classificação tipo P. 

Logicamente, a outra classificação chamada de tipo N é alcançada através da dopagem 

com elementos que ao contato com outros materiais tenderiam a entregar seus elétrons 

para ficar eletricamente estável. 

Quando a junção dos dois semicondutores é feita, ocorre o processo de difusão de 

elétrons do elemento tipo N para o tipo P e das lacunas no sentido contrário. Como 

mostrada na figura 8. 

 

Material Resistividade (Ωm) 

Ouro 2,44 x 10−8 

Alumínio 2,92 x 10−8 

Ferro 1,0 x 10−7 

Silício 6,4 x 102 

Germânio 4,6 x 10−1 

PET 1,0 x 109 

Vidro 1,0 x 1010 a 1,0 x 1014 
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Figura 8: Junção de semicondutores tipo N e tipo P 

Fonte: Eletrônica analógica – Pedro Almeida 

 

Ao longo desse processo de difusão, a acumulação de íons negativos no material 

com dopagem tipo P e íons positivos no material com dopagem tipo N cria um campo 

elétrico naquela região, que atuará sobre os elétrons livres na região N e sobre as lacunas 

na região P. Essa região que contém os íons é chamada de região de depleção e é nela que 

o processo de amplificação vai ocorrer. 

 

2.3.3 – Modo de operação 

 

Existem dois modos de funcionamento para o SOA, um deles é chamado de 

Traveling-Wave (TWA) [16], ou onda caminhante em português, o qual é caracterizado 

pelo uso de espelhos anti-reflexivos dentro do dispositivo, sendo assim a luz se propagaria 

apenas uma vez dentro da cavidade e pelo processo de emissão estimulada no meio ativo 

conseguiria chegar ao final amplificada, como mostrado pela figura 9. 

 

 

Figura 9: SOA-TWA  

Fonte : J. M. Senior 



16 
 

 

O outro tipo é o chamado Fabry-Perot (FPA) que tem seu funcionamento muito 

parecido com os diodos lasers [16], a diferença está nas extremidades que utilizam 

elementos com um percentual de refletividade de 30% em média para conseguir que se 

tenha uma parte do sinal sendo refletido de volta para a cavidade, fazendo com que uma 

parte do sinal retorne e se amplifique de novo. Sua operação deve ser logo abaixo do 

limiar de laser. Nos SOA-FPA a potência na saída tem forte relação com a potência 

injetada no amplificador e a largura de banda disponível também é bem menor que no 

caso SOA- TWA. 

 

 

Figura 10: SOA-FPA 

Fonte : J. M. Senior 

 

 

2.3.4 – Ganho 

 

O ganho é uma figura de mérito do amplificador, o que significa dizer que é uma 

grandeza que caracteriza o dispositivo e ele acontece por causa das transições dos elétrons 

entre as bandas de energia (absorção, emissão espontânea e emissão estimulada). 

Tipicamente, o valor do ganho pode ser obtido fazendo uma simples razão entre a 

potência de saída e a potência de entrada do amplificador.  

                                                      

                                                     𝐺 =
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑖𝑛
                                                        (2.9)    

 

Seria de se esperar que o ganho fosse independente da potência de entrada, ou seja, 

que ele teria uma resposta linear para qualquer valor de potência de entrada. Mas na 

prática não é bem assim que acontece, o amplificador só apresenta uma resposta linear 

para uma categoria de sinais com até um certo valor de potência, que são chamados de 

pequenos sinais. Isso ocorre devido a presença do ponto de saturação de ganho [17], que 
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começa a ser observada quando o dispositivo está operando de modo não-linear. O valor 

que indica quando se começa a trabalha com sinais fortes é a potência de saturação, que 

pode ser definida como o valor linear de potência para qual o ganho cai pela metade ou 

quando o sinal perde 3 dB na escala logarítmica.  

O valor do ganho para sinais fortes pode ser calculado pela fórmula abaixo, onde o 

ganho total G depende dos valores do ganho para pequenos sinais (ou ganho não-

saturado) e dos valores de potência de entrada e saturação. 

 

                                                           𝐺 =
𝐺𝑜

1+
𝑃𝑖𝑛

𝑃𝑠𝑎𝑡

                                                                   (2.10)    

 

A figura 11 mostra um exemplo de como é a curva de ganho por Pin, neste caso foi 

utilizado um amplificador com ganho não-saturado de 30 dB. É facilmente observado o 

valor da 𝑃𝑠𝑎𝑡 nesse caso. 

   

Figura 11: Gráfico Ganho x 𝑃𝑖𝑛 que indica  

o valor da potência de saturação 

 

 

2.3.5 – Ruído 

 

É inevitável a presença de ruídos nos sistemas de telecomunicações e quase sempre 

deve ser um fator a se levar em conta na hora dos projetos. No caso dos amplificadores 
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ópticos uma fonte de ruído se dá pelo inevitável processo de emissão espontânea em seu 

meio ativo, que gera fótons com diversos comprimentos de onda e fases aleatórias. Assim 

como o sinal que contém a informação, esses fótons provenientes também serão 

amplificados pelo outro processo de emissão estimulada ao percorrer a cavidade do 

dispositivo. Portanto, além do sinal principal contendo a informação desejada, também 

estarão presentes na saída, diversos fótons com comprimento de onda, fase e direções 

variados. 

O ruído causado pela emissão espontânea recebe o nome de ASE (Amplifed 

Spontaneous Emission), pode causar uma saturação no meio ativo enquanto reduz 

fortemente o ganho e por isso pode ser um forte limitante da utilização de SOA. A figura 

de ruído é a grandeza atribuída a um dispositivo que nos permite avaliar o efeito do ruído, 

seu cálculo é feito através de uma relação entre a relação sinal ruído (SNR) na saída e na 

entrada, mostrado pela fórmula abaixo. O valor mínimo teórico para Fn de um 

amplificador óptico comum é de 3 dB, já para o SOA o valor típico é de 8 dB, mas pode 

se encontrar na faixa de 6 – 10 dB. 

 

                                                          Fn =
SNRin

SNRout
                                                       (2.11)    

 

 

2.3.6 – Comparações com os outros amplificadores 

 

O fato do SOA ser o amplificador mais utilizado hoje em dia não significar dizer 

que ele é o melhor, são muitas as diferenças entre ele e os Fiber Amplifier e a escolha de 

qual usar deve se dar pelo objetivo a ser atingido. 

A grande atratividade dos projetistas pelo SOA se dá pelo fato de ser um 

amplificador bem mais compacto que os Fiber Amplifier, é composto apenas um pequeno 

chip semicondutor com conexões elétrica e para as fibras, enquanto que o EDFA e o 

Raman precisam de um longo comprimento de fibra dopada. O custo também é outro 

fator decisivo e o SOA também leva vantagem, sendo o Raman é o mais caro dos três.  

Contudo apresenta algumas desvantagens também, o SOA tem uma figura de ruído 

(𝐹𝑛 = 8 𝑑𝐵) bem mais elevada quando comparado tanto com o Raman quanto com 

EDFA (𝐹𝑛 = 5 𝑑𝐵) e são sensitivos à polarização, o que pode limitar seu uso também. 

Com relação ao ganho, o EDFA consegue valores maiores do que seus rivais conseguindo 

ganhos maiores do que 50 dB, o SOA tem um ganho máximo típico de 30 dB apenas. A 

potência de saturação do SOA apresenta valores consideravelmente maiores. 
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2.4 – Controlador de polarização 

 

A polarização é um fator que tem que ser levado em conta quando se trabalha com 

dispositivos ópticos, já que todos eles apresentam um certo grau de sensibilidade a 

polarização [18]. 

 

 

2.4.1 – Polarização 

 

O sinal eletromagnético pode ser decomposto em uma onda com dois eixos de 

polarização ortogonais, em que cada um deles se comporta como uma onda senoidal. A 

polarização é uma propriedade que mostra como a direção do campo elétrico varia no 

tempo e o que define o tipo de polarização da onda é a amplitude e a diferença de fase em 

cada eixo. 

Cada dispositivo vai ter seu próprio estado de polarização (SOP), então para uma 

configuração de equipamento que utilize diversos tipos diferentes de equipamentos 

ópticos isso vai se tornar um problema que vai afetar diretamente o desempenho do 

sistema. Portanto, é interessante que se tenha algum modo de uniformizar essa SOP dos 

dispositivos. 

 

 

2.4.2 – Controlador de Lefevre 

 

O controlador de Lefevre [22], também chamado de controlador orelha de Mickey, 

é um dispositivo que contém 3 bobinas de fibra óptica. A fibra óptica é enrolada nessas 

bobinas, de tal forma que se tenha a do meio com o dobro de comprimento de fibras 

enroladas das bobinas nas extremidades. As dobras de fibra óptica explora o fenômeno 

da birrefringência, uma propriedade que a fibra tem de apresentar índices de refração 

dependendo da polarização e direção de propagação. Quanto menor for o raio de 

curvatura maior será sua birrefringência e isso altera a diferença de fase das componentes 

do campo elétrico, portando alterando sua polarização. 

A bobina do meio é uma lâmina de meia onda (HWP) enquanto as outras duas são 

lâminas de quarto de onda (QWP) e cada uma das três pode rotacionar em torno do eixo, 

permitindo transformar um sinal de entrada com polarização qualquer em um sinal com 

polarização definida. A estrutura do controlador de polarização pode ser vista pela figura 

12 abaixo. 
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Figura 12: Controlador de polarização orelha de Mickey 

Fonte: Lefevre 

 

2.5 – Conectores Ópticos 

 

Conectores podem ser do tipo PC (Physical Contact) ou APC (Angled Physical 

Contact), a diferença entre eles está no ângulo de clivagem da fibra, conforme ilustrado 

na figura 13. Qualquer tipo de conexão que haja entre fibras produz uma espécie de 

reflexão do sinal. Os do tipo PC têm a fibra polidas num ângulo de 90º e por isso a 

potência refletida regressa para o transmissor, causando uma perda de retorno óptica, 

podendo causar flutuações na potência ou no comprimento de onda. No caso dos APC 

existe uma variação angular de 8º que faz com que o sinal incidente seja refletido para ser 

absorvido pela casca e com isso reduzir o retorno. 

 

 

Figura 13: Diferença entre conectores pigtails PC e APC 
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2.6 – Isoladores Ópticos 

 

Isoladores são dispositivos que permitem a passagem de luz apenas em um sentido 

de propagação. Geralmente são utilizados na saída de amplificadores ou fontes para evitar 

o retorno de luz devido a reflexões. 

Utiliza o efeito Faraday, que é caracterizado pela interação da luz com o campo 

magnético no meio. O efeito Faraday provoca uma rotação no plano de polarização do 

sinal que é proporcional a componente do campo magnético. Portanto, em um sentido o 

sinal sofre uma rotação positiva enquanto que no outro sentido uma rotação negativa, 

produzindo uma grande diferença de fase entre os sentidos de propagação e permitindo 

um melhor isolamento de um sentido. 

  

 

2.7 – Acopladores Ópticos 

 

Um acoplador é um dispositivo, muito utilizado em sistemas ópticos, que permite 

que o sinal vindo de uma ou mais fibras possa ser dividido nas portas de saída. 

Normalmente são criados a partir da fusão de duas fibras ópticas, causando uma grande 

aproximação entre os núcleos delas, produzindo o fenômeno da ressonância naquela 

região. A ressonância pode ser explicada pelo campo eletromagnético que percorre um 

dos núcleos de fibra e que acaba modificando as condições do outro núcleo, gerando uma 

transferência de energia entre os núcleos. 

O acoplador pode ser usado para unir dois ou mais comprimentos de ondas numa 

mesma fibra ou para distribuir a potência do sinal de uma fibra em diversas outras. No 

primeiro caso, por exemplo, pode ser usado para unir uma fonte de bombeamento em 980 

nm à um sinal em 1550 nm. E no segundo caso um exemplo seria retirar 20% da potência 

em uma porta e 80% na outra porta. 

O fator de acoplamento é a característica mais importante do acoplador, ela define 

qual a porcentagem do sinal incidente que será retirado em cada uma das portas de saída 

do dispositivo. Esse fator depende de alguns parâmetros, como: comprimento de seção 

do acoplador, afastamento dos núcleos, o comprimento de onda utilizado, índice de 

refração dos núcleos e do material que os separa. 
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Capítulo 3 

 

Análise experimental 

 

Neste capítulo, será apresentado com mais detalhes a parte experimental do 

trabalho, expondo os resultados de cada etapa concluída.  

Foi feita uma divisão em três partes, as duas primeiras são aquelas que têm por 

objetivo adquirir algumas informações sobre o SOA e o filtro, podemos dizer que se trata 

da caracterização. Já na última parte, as informações verificadas na parte anterior foram 

aplicadas para tentar viabilizar o laser em anel proposto. 

 

 

3.1 – Caracterização do SOA 

 

A configuração inicial do experimento busca entender o funcionamento do SOA, 

abordando desde de sua estrutura física até o comportamento do sinal gerado por ele. 

 

3.1.1 – Componentes 

 

Para conseguir chegar ao objetivo final desse trabalho, que é conseguir o laser 

sintonizável com topologia em anel, é preciso entender previamente como o dispositivo 

central desse projeto se comporta de acordo com outros equipamentos. Portanto, nessa 

primeira etapa o SOA foi colocado em três configurações diferentes, onde cada uma delas 

será realizada para responder algumas perguntas que temos em relação ao funcionamento 

dele ou para comprovar que as informações que a fabricante passou ocorrem de fato na 

prática.  

O SOA utilizado é um dos produtos oferecidos pela empresa britânica Amphotonix, 

que tem como especialidade a produção de amplificador óptico semicondutor da marca 

Kamelian, o produto que foi usado no laboratório é o modelo 1550 nm Nonlinear SOA. 

Além do chip semicondutor, a estrutura vem com um termístor (um tipo de resistor em 

que a resistência apresentada varia de acordo da temperatura), um dispositivo 

termoelétrico (um objeto que usa o efeito termoelétrico que utiliza uma tensão elétrica 

para criar um fluxo de calor de um lado para o outro) e dois conectores pigtails do tipo 

APC.  

A fabricante disponibiliza em seu site alguns parâmetros do SOA, como faixa de 

operação em torno da janela de 1550 nm, um alto ganho, baixa sensibilidade à 
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polarização, velocidades de até 80 Gbit/s, estrutura compacta, limites de temperatura 

entre -5 e 70ºC, figura de ruído de 8 dB e um tempo de recuperação de ganho muito curto 

(25 ps). 

  

 

Figura 14: Fotografia do SOA usado no experimento 

 

Qualquer dispositivo a base de eletricidade produz bastante calor e como o 

funcionamento do SOA é dependente da temperatura, é preciso colocá-lo em cima de uma 

estrutura dissipadora de calor como o Thorlabs LM14S2, que é conectada a uma fonte 

elétrica e um controlador de temperatura. O Thorlabs TED 200C utiliza um termístor para 

fazer o controle da temperatura no SOA, em sua tela é mostrado o valor da resistência e 

não o da temperatura, neste projeto a resistência ficou em torno de 14 kΩ. A temperatura 

pode ser calculada pela fórmula que a fabricante disponibiliza no manual. O controle da 

corrente no SOA é feito pelo Thorlabs LDC 205C, que consegue manter o valor de 

corrente com bastante precisão. 

O controlador de corrente não aceita ser ativado antes do ligamento do controlador 

de temperatura, trata-se de um procedimento de segurança que visa evitar qualquer tipo 

de prejuízo causado pelas possíveis altas temperaturas no dispositivo. Os equipamentos 

LDC 205C E TED 200C podem ser vistos na figura 15.  
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Figura 15: Controlador de temperatura e controlador do SOA 

 

 

3.1.2 – Caracterização: Etapa I 

 

O que se buscou nesse primeiro momento é um gráfico que nos mostra as curvas 

que representam a ASE do SOA, para poder entender o efeito do ruído sobre o sinal final. 

A utilização de um equipamento chamado de OSA (Optical Spectrum Analyzer) se fez 

necessária para que possa ser possível a visualização gráfica dessa curva ASE. O OSA do 

laboratório é da fabricante Yokogawa modelo AQ6370B, ele utiliza conector PC e por 

isso foi necessário a utilização de adaptadores para conseguir conectar o APC do SOA 

com ele. Um adaptador se trata de um pequeno comprimento de fibra onde em uma 

terminação existe o conector pigtails APC e na outra um PC. 

 

Figura 16: Diagrama da estrutura da Etapa I 
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Figura 17: Fotografia do experimento  

 

O OSA é capaz de gerar um gráfico de potência, em dBm, para cada valor de 

comprimento de onda dentro de um intervalo especificado, sendo que as curvas são 

diferentes para cada valor de corrente elétrica DC introduzida no SOA. Após a geração 

de cada um dos gráficos, seus pontos eram salvos em um arquivo com formato csv no 

equipamento. Para que possa ser possível analisar o efeito provocado pelo aumento de 

corrente, foram feitas coletas de curvas para valores de corrente até 270 mA, com uma 

amostra sendo retirada a cada 30 mA. Esse valor limite de corrente não se trata do valor 

máximo que a fonte seria capaz de produzir, mas sim um valor perto do que seria o 

aconselhável para o funcionamento SOA, não seria prudente usar valores acima desse 

limite por serem muito próximos ao ponto de saturação. 

 Esses nove gráficos foram retirados do OSA por uma mídia externa e através do 

software MATLAB, assim foi possível juntar todos eles em um único gráfico contendo 

todas as curvas ASE.  
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Figura 18: Gráfico Potência x Comprimento de onda que mostra as 

curvas ASE para valores fixos de corrente incidente no SOA 

 

Pelo gráfico apresentado pela figura 18, é possível observar a banda de ganho 

apresentada pelo SOA para os valores de corrente definidos acima, além disso fica claro 

que o aumento dessa corrente Ibias (se refere a determinados valores fixos de corrente 

DC que proporciona condições de operação para o dispositivo) introduzida no SOA 

ocasiona num deslocamento do comprimento de onda de pico para valores menores, 

chamado de blueshift. Esse efeito é provavelmente provocado pelo enchimento da banda 

com o aumento da corrente de alimentação do SOA. 
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3.1.3 – Caracterização: Etapa II 

 

A segunda etapa da caracterização foi feita para analisar o comportamento da 

amplificação de um sinal externo quando passa pelo SOA, para isso foi utilizado um laser 

sintonizável óptico de baixa potência (0,1 mW), aqui também foi necessário um adaptador 

pois o laser utiliza um conector pigtails do tipo PC. Para completar, o OSA também é 

utilizado nessa etapa e o digrama de blocos pode ser visto na figura 19. 

 

 

Figura 19: Diagrama da estrutura da Etapa II 

 

Com essa configuração, foi possível criar um gráfico de ganho (em dB) por 

comprimento de onda, para determinados valores Ibias, onde é possível notar se o padrão 

de amplificação real é o mesmo apresentado pela fabricante do equipamento. A figura 20 

revela três informações: a primeira é que para valores de corrente mais elevadas temos 

curvas de comportamento mais condizentes com o buscado, como esse trabalho procura 

operar na faixa de 1550 nm podemos dizer que nessa faixa o ganho do sistema apresenta 

um comportamento plano, não é desejável ter um ganho variado na faixa de operação do 

dispositivo como pode ser visto para valores baixos de Ibias. A segunda é que existe uma 

corrente mínima que transforma essa saída do sistema em uma resposta plana, da para 

perceber que para Ibias = 20 mA a curva se comporta de um jeito completamente 

diferente. Por fim, a terceira é que a partir desse limite de corrente o pico do ganho é em 

torno de 1550 nm, o que confirma o que foi dito pela fabricante mais uma vez. Para uma 

melhor visualização, foram utilizadas poucas amostras, mas o entendimento não é 

atrapalhado por isso. 
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Figura 20: Gráfico Ganho x Comprimento de onda que mostra a existência 

de uma corrente mínima para haver amplificação 

 

 

3.1.4 – Caracterização: Etapa III 

 

A próxima meta agora é encontrar qual seria o valor da corrente de transparência 

desse dispositivo. A configuração utilizada nesta terceira etapa será quase a mesma da 

apresentada pela figura 21, a única diferença estrutural é a utilização do OPM (Optical 

Power Meter) no lugar do OSA. O OPM fornece valores de potência instantânea (em W) 

para um comprimento de onda especificado, o valor escolhido nesse caso foi o de 1550 

nm. Foi utilizado o OPM da Newport modelo 2931-C que possui dois canais 

independentes e permite a visualização simultânea de dois sinais.  

 

          

Figura 21: Diagrama da estrutura da Etapa III 
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A potência do laser sintonizável também foi ajustada para 1 mW, equivalente a 0 

dBm, que é o valor típico que a fabricante usou para fazer a especificação de ganho. De 

acordo com a fabricante Amphotonix, o SOA apresenta um ganho mínimo de 10 dB para 

um sinal com 0 dBm de potência funcionando com corrente típica de 300 mA. 

O trabalho nessa etapa foi variar a corrente introduzida no SOA no intervalo até 

280 mA, coletando uma amostra de potência do OPM a cada 10 mA. Os valores medidos 

para potência pelo OPM foram dados na escala linear em mW, só que geralmente o ganho 

é mostrado em dB para melhor visualização, por isso foi aplicado a transformação 

logarítmica sobre a razão 𝑃𝑜𝑢𝑡e 𝑃𝑖𝑛.  

Pelo gráfico mostrado na figura 22, percebe-se que para valores de corrente 

menores que 29 mA o ganho apresentado pelo SOA é menor que 0 dB, isso quer dizer 

que a potência de saída do SOA está com um valor menor do que a potência de entrada. 

Portanto, para tais valores de corrente não existe o processo de amplificação do sinal 

desejado. 

Para valores de correntes maiores, o ganho passa a ser positivo e o processo de 

amplificação do sinal está estabelecido. Para valores mais altos de corrente a curva tende 

a se tornar mais retilínea. 

 

 

Figura 22: Gráfico Ganho x Corrente que mostra o valor exato da  

corrente mínima para haver amplificação 

 

Portanto, podemos dizer que a corrente de transparência, que é a corrente mínima 

necessária para que se tenha o SOA funcionando como amplificador é I = 29 mA. É neste 

ponto que verificamos um ganho nulo, o que caracterizaria uma potência de entrada igual 

a de saída, a partir desse valor teríamos de fato um ganho no sistema. Também é visível 

por este gráfico a confirmação do valor de ganho de 10dB para 0 dBm garantido pela 

fabricante. 
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3.2 – Caracterização do Filtro 

 

No tópico anterior foi abordada as características, vistas de modo experimental, do 

dispositivo amplificador. Agora que seu funcionamento e características são conhecidos, 

será feita uma nova caracterização do outro componente que será utilizado na 

configuração final, o filtro. 

  

 

3.2.1 – Componentes e estrutura 

 

Um filtro se torna necessário para estreitamento da largura de banda do sinal, um 

filtro da empresa lightwaves2020 foi utilizado. O modelo é o Tunable Optical Filter 

(TOTF) que permite alterar a frequência central do filtro de forma manual e apresenta 

uma pequena perda por inserção. 

 

 

Figura 23: Fotografia do experimento para caracterização do filtro 

 

A figura 23 mostra uma fotografia contendo os equipamentos utilizados nessa 

estrutura, pode ser visto que o conector pigtail do filtro é preto, que representa o tipo PC, 

por isso também é necessário um adaptador. 

O objetivo aqui é conseguir visualizar como sinal será afetado por essa nova 

configuração, ou seja, entender como vai funcionar essa interação do SOA com o filtro. 

Tanto o OSA quanto o OPM serão utilizados nessa parte. 



31 
 

 

 

 

Figura 24: Diagramas das estruturas da caracterização do filtro 

 

 

3.2.2 – Caracterização 

 

Primeiramente é feito o ajuste manual para selecionar a frequência central desejada 

para o filtro, onde cada uma dessas frequências vai produzir um resultado e o gráfico final 

vai ser feito com a superposição de todos eles. O intervalo de frequências usado é definido 

pela limitação do dispositivo 1520 – 1565 nm, com uma variação de 5 nm em cada 

amostra. Por serem bem parecidos, os experimentos foram feitos simultaneamente onde 

após a coleta de dados de um trocava o equipamento final usado e pegava os dados dele 

sem mexer no valor da frequência central do filtro.  

Quando conectado ao OSA, era escolhido sempre o mesmo valor para corrente do 

SOA para que não influenciasse no resultado. Já com o OPM ligado, o valor de Ibias era 

variado a cada 10 mA até o valor máximo de 270 mA. 

Os gráficos, já superpostos, produzidos pelo OSA e OPM podem ser vistos pelas 

figuras 25 e 26, respectivamente. 
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Figura 25: Gráfico Potência x Comprimento de onda que mostra 

a amplificação na faixa de frequência 1520 – 1565 nm 

 

 

Figura 26: Gráfico Potência x Corrente que mostra uma curva para cada 

comprimento de onda colocado como frequência central no filtro 
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A especificações do filtro presente no site da lightwaves2020 são confirmadas pelo 

gráfico da figura 25, ele diz que para uma largura de banda 1.2 nm em torno da frequência 

central se tem uma perda de metade da potência do sinal (3 dB). 

 

 

3.3 – Laser em Anel 

 

3.3.1 – Componentes 

 

O OPM e o OSA continuam sendo os equipamentos utilizados para fazer medições 

nesse experimento, sempre gerando gráficos de potência x comprimento de onda e 

potência x corrente incidente. O filtro, já sintonizado na frequência central de 1550 nm, 

e o SOA já caracterizados também são componentes usados para a configuração do laser 

em anel. 

Os novos elementos utilizados são um controlador de polarização, um isolador a 

fibra óptica e um acoplador óptico. Conforme mostrado pela figura 27. 

 

 

Figura 27: Diagrama da estrutura do laser em topologia de anel 

 

O isolador tem a função de forçar que a onda eletromagnética circule apenas em um 

sentido, nesse caso, o fluxo de fótons circulará apenas no sentido anti-horário.  
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O controlador de polarização tem seu funcionamento explicado no tópico 2.4 deste 

trabalho e tem como função uniformizar a polarização na fibra óptica. O modelo utilizado 

foi o do tipo, comumente chamado, “orelha de Mickey” que é fabricado pela empresa 

Fiberlogix. 

O acoplador, fabricado pela empresa brasileira Optolink, é um dispositivo que tem 

duas fibras de entrada e duas de saída e tem um fator de acoplamento específico, isso 

significa dizer que quando é colocado no sistema, o sinal incidente em uma porta é 

dividido nas duas portas de saída de acordo com essa porcentagem acoplamento. A outra 

fibra de entrada do acoplador ficaria livre, mas para evitar que exista uma reflexão 

indesejada do sinal por aquela porta, coloca-se ela em copo com uma solução de óleo de 

nujol para evitar que isso aconteça.  

Uma visão mais real é mostrada pela figura 28 que mostra uma foto da configuração 

em anel do experimento proposto, nela estão todos os componentes utilizados. 

 

.

 

Figura 28: Fotografia do experimento com topologia em anel 

 

3.3.2 – Sinal na topologia em anel 

 

O que se busca é conseguir visualizar o que muda no sinal que trafega pela fibra 

quando se troca da topologia comum para uma topologia em anel. Topologia comum é a 

configuração do dispositivo sem a utilização do anel, ou seja, utilizando todos os 

componentes mostrados menos o acoplador óptico. 

Para isso é feita a análise do sinal pelo OSA em uma das saídas do acoplador 

enquanto a outra saída devolve parte do sinal para o dispositivo, utilizando a configuração 



35 
 

exposta pela figura 27. Depois é retirado do sistema esse acoplador quebrando a 

configuração em anel para que o OSA possa medir a ASE do SOA. 

Uma comparação entre os resultados calculados, com o filtro sintonizado em 1550 

nm e o um acoplador 80/20 que nesse caso retira 80% do sinal para análise, é feita pelos 

gráficos superpostos mostrado na figura 29. 

 

 

 

Figura 29: Gráfico Potência x Comprimento de onda que  

mostra a diferença do sinal obtido no anel e a ASE  

 

 

A figura 30  mostra o resultado para uma frequência central específica, outro gráfico 

foi criado para mostrar que o mesmo comportamento é alcançado para qualquer 

frequência dentro da banda sintonizável do filtro, que é de 1520 – 1565 nm. 
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Figura 30: Gráfico Potência x Comprimento de onda que mostra o sinal em         

diferentes comprimentos de onda dentro do intervalo 1520 – 1565 nm 

 

É provado então que, para esse caso em que se retira 80% da energia 

eletromagnética do sistema, que existe um ganho maior do que 40 dB para utilização da 

topologia em anel em relação a topologia comum para qualquer escolha de frequência 

central no intervalo do filtro. A largura espectral do pulso chega a ser menor do que a 

resolução do OSA e, portanto, não dá para ser visualizada pelo gráfico, tem um valor 

menor que 0,02 nm de largura do pulso. Esses dois fatores, o elevado ganho e pequena 

largura espectral, permite garantir que o dispositivo está operando em forma de laser. 

 

 

3.3.3 – Escolha do acoplador 

 

Agora já está provada a melhoria imposta pela topologia em anel. Pode ser feita 

uma análise de qual seria o melhor acoplador para ser utilizado, no outro experimento não 

foi feito um estudo para ver qual o melhor fator de acoplamento para o sistema, já nesse 

tópico faremos essa verificação. 

Essa experiência foi feita utilizando a mesma configuração estrutural da figura 27, 

foram feitas medições retirando uma porcentagem de energia do sistema igual a 11%, 

39%, 50%, 61% e 80%. Em cada uma, foi feita uma variação da corrente de polarização 

do SOA e analisado a potência (em mW) no OPM. Depois, um gráfico foi feito contendo 

todas essas medidas obtidas, que pode ser visto na figura 31. 
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Figura 31: Gráfico Potência x Corrente que mostra o sinal para 

 cada um dos acopladores disponíveis  

 

É facilmente visualizado que o acoplador 50% é o que apresenta uma maior 

potência retirada, conseguindo aproximadamente que 4,5 mW entre no OPM. Enquanto 

que o que apresenta menor potência, consegue retirar aproximadamente apenas 0,5 mW. 

Isso mostra que a escolha do acoplador é um fator essencial no projeto, visto que um pode 

apresentar uma saída nove vezes maior que o outro.  

Essa figura 31 também mostra que o valor de corrente necessário para que o 

dispositivo consiga operar como laser também é alterado em função da escolha da 

porcentagem de energia que é retirada do sistema, quanto mais se retira luz maior será a 

corrente necessária para manter o laser, que recebe o nome de corrente de limiar 

(threshold). Um novo gráfico foi feito com os valores de coletados de corrente de limiar 

por razão de acoplamento, e fazendo uma interpolação encontrou-se a reta que representa 

esse aumento, mostrado na figura 32. 
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Figura 32: Gráfico Corrente de limiar x Razão de acoplamento  

da topologia em anel 
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Capítulo 4 

 

Conclusão e trabalhos futuros 

 

O processo experimental de desenvolvimento de um laser em anel baseado em três 

grandes etapas permitiu um melhor entendimento do trabalho, primeiramente foi feito um 

estudo sobre o amplificador a semicondutor para entender suas propriedades. Em seguida, 

com a adição do filtro ao dispositivo, as características do sinal foram alteradas e tudo 

pôde ser visto detalhadamente. A terceira e última etapa experimental utilizou dos 

conhecimentos adquiridos pelas duas outras previamente concluídas para montagem do 

dispositivo em sua configuração final. Essa última organização foi concebida para 

trabalhar com a topologia de laser em anel para que apenas uma parte da onda escapasse 

do sistema e o resto voltasse a trafegar no dispositivo buscando um aumento de 

intensidade do feixe produzido após a estabilização. Os resultados encontrados no 

capitulo 3 confirmam que o dispositivo desenvolvido está funcionando como um laser 

sintonizável em anel na faixa de frequências de 1520 – 1565 nm. Tendo como elemento 

principal SOA, o laser conseguiu atingir uma ótima potência de saída em uma das portas 

do acoplador, um pouco mais do que 4,5 mW em sua melhor configuração (usando 

acoplador 50%). O experimento também apresentou uma largura espectral da ordem de 

0,02 nm que é outra característica fundamental dos lasers. 

Existem duas características do laser criado que valem a pena ressaltar, por utilizar 

o SOA, que é um amplificador bem compacto, o tamanho físico do dispositivo final é 

relativamente compacto e a outra é que todos os componentes utilizados são de baixo 

custo também. Portanto, esse dispositivo pode ser uma alternativa de baixo custo para ser 

utilizado em aplicações experimentais em laboratórios, podendo ser utilizados em redes 

ópticas passivas por exemplo.  

Uma possibilidade de continuação do trabalho descrito neste documento é tentar 

colocar o dispositivo para funcionar em Mode-Locked, podendo ser tanto no regime ativo 

ou passivo, buscando obter pulsos de duração extremamente curto na saída do laser, 

tipicamente um tempo entre 30 fs e 30 ps. Esse regime de funcionamento aumentaria 

ainda mais as possibilidades de utilização do dispositivo. 
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Laser sintonizável em anel de fibra óptica 

com amplificador óptico semicondutor 

como meio de ganho 
 

Resumo — Este artigo de Iniciação Científica descreve a montagem e testes de um laser em onda contínua, 

sintonizável, formado por um anel de fibra óptica contendo um amplificador óptico semicondutor (SOA) como 

meio de ganho. Um filtro óptico passa-banda com < 1,2 nm @ 3 dB de largura inserido no anel e ajustável 

manualmente, foi usado para realizar a referida sintonização ao longo da banda espectral de 45 nm de largura 

(1520-1565 nm). Obteve-se potências ópticas de saída em até 5 mW com largura espectral < 0,02 nm, abaixo do 

limite de resolução do analisador de espectro óptico utilizado. 

Palavas-chave — laser; amplificador óptico semicondutor; processamento óptico de sinais; circuitos ópticos; 

comunicações ópticas. 

I. Introdução 
Os amplificadores ópticos mais utilizados em comunicações a fibra óptica são os EDFAs (amplificador 

à fibra dopada com érbio) [1] e a seguir os amplificadores Raman [2]. Em algumas situações específicas, 

os amplificadores ópticos a semicondutor (SOAs) também são utilizados [3]. Porém, além de amplificar a 

luz, esses amplificadores podem servir como meio de ganho óptico e serem utilizados na montagem de 

lasers [4-6]. 

O confinamento do sinal óptico providenciado pela fibra óptica permite que os lasers a fibra sejam 
extremamente eficientes. Estes lasers apresentam como principal desvantagem, a existência de uma 

cavidade óptica longa, o que pode resultar em uma instabilidade espectral de emissão. Entretanto, é 

relativamente fácil construir um laser a fibra, e suas aplicações são variadas na área industrial, 

comunicações ópticas, para a caracterização de dispositivos ópticos e em sensores a fibra [4,6].  

Os SOAs em particular possuem a característica de recuperação rápida do ganho de amplificação, 

permitindo assim que venham sido amplamente utilizados na construção de diversos circuitos ópticos para 

o processamento totalmente fotônico de sinais em Telecomunicações [7]. Ao serem inseridos em um laser 

em anel, os SOAs podem simultaneamente fazer o papel de meio de ganho e de modulador. SOAs também 

podem ser integrados ópticamente. 

Este artigo de Iniciação Científica (IC), descreve o desenvolvimento experimental de um laser a 

fibra óptica em configuração de anel operando em onda contínua (CW), onde utiliza-se um SOA como 
meio de ganho óptico e um filtro óptico passa-banda (FPB) com ajuste manual na faixa  espectral de 1520-

1565 nm e banda de < 1,2 nm @ 3dB que permite a sua sintonização. O SOA aqui utilizado não é usual, 

pois foi concebido para apresentar um alto grau de não-linearidade óptica com 25 ps de tempo de 

recuperação do ganho. Pode então, ser aplicado, por exemplo, em dispositivos de demultiplexação óptica 

operando em taxas de 80 Gb/s [8]. Este artigo de IC, mostra então uma primeira etapa do desenvolvimento 

em curso de um laser em anel que numa etapa posterior irá operar no regime de mode-locked (este último 

não aqui apresentado). A principal motivação, é utilizar o laser em mode-locked como uma ferramenta 

experimental para diversas aplicações, por exemplo, em redes ópticas passivas (PON), dispor de um laser 

com baixo ruído de fase [6], para gerar pulsos ópticos de amostragem na digitalização fotônica, etc. Este 

trabalho, está então organizado de forma que na secção II está descrito a caracterização estática do SOA, 

na III a montagem experimental do laser, na IV os resultados obtidos e discussões pertinentes e finalmente 

em V as conclusões do artigo. 

II. Caracterização Estática do SOA 
 

Nesta secção, estão descritos os procedimentos e os resultados de caracterização estática do SOA, que 

adiante é usado na montagem do laser em configuração de anel em fibra óptica. 

O SOA aqui utilizado foi desenvolvido manufaturado pela Kamelian (UK), modelo 1550 nm Nonlinear 

SOA, na configuração de heteroestrutura enterrada o que garante um tempo de recuperação do ganho muito 

curto (25 ps), além de baixa sensibilidade à polarização [8]. 

A Fig. 1 mostra o espectro de ASE (Amplified Spontaneous Emisson) emitido pelo SOA quando 
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alimentado por corrente elétrica DC. Deve-se notar que sua faixa espectral de 1420-1670 nm engloba o 

espectro na faixa de 1520-1565 nm coberto com o uso do filtro óptico passa-banda disponível. 

Adicionalmente, há um deslocamento do pico para menores comprimentos de onda (blue-shift) quando a 

corrente de polarização é aumentada. Este último efeito, deve-se provavelmente ao enchimento da banda 

com o aumento da corrente de alimentação do SOA. 

 
Fig. 1. Espectro de ASE gerado pelo SOA utilizado, em função da corrente de polarização (bias) DC aplicada. 

A Fig. 2 mostra o resultado de medidas do ganho de amplificação do SOA na faixa espectral 1520-

1630 nm considerando um baixo sinal de entrada (0,1 mW) nos valores de corrente de bias em 20 mA 

(abaixo da transparência), 150 mA e 280 mA. O sinal injetado e sua variação em comprimento de onda, foi 

realizado através do uso de um laser sintonizável e a potência de saída medida com um medidor de potência 

óptica. Pode-se claramente notar, que acima da corrente de transparência o pico de ganho relativamente 

plano está em torno de 1550 nm, conforme revelado pelo fabricante [8]. 

 

Fig. 2. Curva de ganho de amplificação do SOA em função do comprimento de onda entre 1520 nm e 1630 nm, considerando 

alguns valores de corrente de bias e potência óptica injetada de 0,1 mW. 

A Fig. 3, mostra a curva de ganho de amplificação do SOA em função da corrente de bias aplicada 

com uma potência óptica injetada de Pin = 1 mW em 1550 nm. Mostra em particular um ganho nulo em 29 

mA, o que caracteriza a sua corrente de transparência. Esta última, refere-se ao valor a partir do qual o SOA 

passa amplificar o sinal óptico de entrada, até o seu ganho máximo em torno de 11,4 dB (valor saturado). 

O fabricante [8] garante um ganho de amplificação de no mínimo 10 dB para 0 dBm (1 mW) de potência 

óptica injetada, o que está confirmado pelo gráfico da Fig. 3. 

 
Fig. 3. Curva de ganho do SOA em função da corrente de polarização considerando a potência óptica injetada de 1,0 mW em 1550 

nm. 
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III. Montagem Experimental do Laser em Anel  

Nesta secção, é descrita a montagem experimental do laser em anel operando em onda contínua, 

conforme esquematizado pela Fig. 4. Além do SOA já caracterizado anteriormente, utilizou-se um filtro 

passa-banda (FPB) da  Lightwaves 2020 (USA) com banda de < 1,2 nm @ 3dB na qual a sintonização é 

obtida girando-se manualmente um pafuso micrométrico integrado ao dispositivo até o comprimento de 

onda central desejado dentro da banda 1520-1565 nm. Foram também utilizados diversos acopladores 

direcionais, com diferentes razões de acoplamento, fabricados pela Optolink (BRA), permitindo então que 

uma parte da luz seja extraída e a outra permaneça circulando no anel de fibra óptica. Uma das portas de 

um dos referidos acopladores, era então conectada à uma terminação óptica a fim de evitar possíveis 

reflexões espúrias de luz. Um controlador de polarização da Fiberlogix (UK) na configuração 242 [10] 

otimiza a potência óptica de saída do laser. No anel, está inserido um isolador a fibra óptica que permite a 
luz circular apenas em um sentido, anti-horário no presente caso, formando assim uma cavidade ressonante. 

Finalmente, a luz de saída do laser podia ser analisada com o uso de um medidor de potência óptica (OPM), 

analisador de espectro óptico (OSA) ou elétrico (ESA). 

 
Fig. 4. Esquema experimental do laser em onda contínua, sintonizável, em anel de fibra óptica com SOA como meio de ganho 

óptico. 

IV. Resultados e Discussões 

 

Nesta secção, são descritos os resultados experimentais de caracterização do laser em anel mostrado 

na Fig. 4 e algumas discussões pertinentes são também aqui apresentadas. 

 

A.  Corrente limiar (threshold current) 

 

A Fig. 5 mostra a dependência da potência óptica emitida pelo laser em função da corrente DC aplicada 

no SOA e parametrizada pela porcentagem de extração de luz do anel. Este último procedimento, pôde ser 

realizado simplesmente trocando o acoplador 2x2 mostrado na Fig. 4 de tal forma que apresente diferentes 

razões de acoplamento. Uma forma mais prática, seria o uso de um acoplador a fibra com razão ajustável 

manualmente [9], porém não dispomos do referido componente no nosso Laboratório. 
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Fig. 5. Dependência do laser em anel emitindo em 1550 nm em função da corrente de polarização e parametrizado pela razão de 

acoplamento (extração de luz do anel) de 11/89 até 80/20. 

 Ao observar o gráfico da Fig. 5, é importante destacar que quanto maior a porcentagem de luz 

extraída (razão de acoplamento), maior será a corrente limiar (threshold current) necessária. No presente 

caso, a maior corrente limiar foi de 50 mA para um razão de acoplamento de 80%. A menor corrente limiar 

foi de 20 mA para uma razão de acoplamento de 11%. Nos casos em que as razões de acoplamento foram 
de 39% e 61%, obtivemos uma corrente limiar de 30 mA e 36,8 mA, respectivamente. A Fig. 6 mostra o 

gráfico da corrente limiar em função da razão de acoplamento do dispositivo. Por fim, é importante ressaltar 

que para extrair o máximo de potência óptica do laser em anel, cerca de 4,8 mW, utilizou-se um acoplador 

direcional capaz de extrair 50% da luz do anel com uma corrente limiar de 30 mA. Sendo assim definimos 

a configuração utilizando uma razão de acoplamento de 50% como ótimo dado a maior potência laser 

alcançada dentre todas as configurações aqui apresentadas. 

 

 
Fig. 6. Dependência da corrente limiar do laser em anel como função da razão de acoplamento (extração de luz do anel).  

 

      Ao observar o gráfico da Fig. 6, é possível visualizar o aumento da corrente limiar em função da razão 

de acoplamento. Este comportamento é explicado pelo fato do anel óptico comportar-se como uma cavidade 
ressonante, ao retirar grande parte da luz desta cavidade, torna-se então necessário aplicar uma maior 

corrente de polarização para uma devida compensação da perda de uma fração da luz que fora retirada do 

anel, sendo assim se restabelece a inversão de população e, portanto o comportamento laser do dispositivo 

construído. 

 

B. Sintonização espectral 

 

A Fig. 7 mostra diversos espectros que evidenciam a sintonização espectral do laser em anel quando o 

filtro FPB é ajustado manualmente. 
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Fig. 7. Sintonização espectral do laser em anel conforme pode ser coberto pelo ajuste do filtro FPB com Ibias = 50 mA. 

 

      Conforme mostrado na Fig. 7, é importante destacar que ao se extrair 80% da luz do anel para uma 

corrente de bias de 50 mA, verifica-se um aumento de ~ 40 dB da potência óptica emitida em todos os 

comprimentos de onda sintonizados em relação a potência da ASE, além de uma largura espectral menor 

que 0,02 nm, valor este abaixo da resolução do OSA utilizado. Este resultado também nos permitiu garantir 

o comportamento laser do dispositivo construído em toda a banda sintonizável através do ajuste do FPB 

(1520-1565 nm).  

C. Modos longitudinais  
 
      A Equação (1) mostra a formula para o cálculo teórico do espaçamento entre frequências dos modos 

longitudinais de um laser de onda contínua em anel.  

 𝑓 =
𝑐

𝑛𝐹𝑖𝑏𝑟𝑎𝐿𝑝𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
 

 Conforme mostrado em (1), c é a velocidade da luz no vácuo (3 x108 m/s), nfibra (1,46) é o índice 

de refração promediado que a luz experimenta ao se propagar ao longo da fibra e Lperímetro é o perímetro do 

anel de fibra óptica. Deve-se notar que a fórmula (1) é aproximada, pois não leva em conta no denominador, 

a contribuição do SOA com índice de refração 3,5 e comprimento físico de 1,5 mm (muito pequeno), 

conforme informa o fabricante [8]. Desta forma, mediu-se o comprimento físico do anel de fibra como 

sendo Lperímetro ~ 14 m, e de acordo com (1), obtivemos f ~ 14 MHz como o espaçamento das frequências 

de oscilação dos modos longitudinais no anel. 

 A Fig. 8 mostra os resultados obtidos do espectro elétrico de saída do laser. Para a sua obtenção, 

foi utilizado um foto-detector com banda de 1,2 GHz acoplado à um ESA com 4 GHz de banda. Pode-se 
claramente verificar a detecção do modo longitudinal fundamental centrado em 13,98 MHz, assim como 

alguns de seus harmônicos por sua vez centrados em 28,06 MHz; 42,25 MHz; 56,34 MHz; 70,95 MHz; 

84,92 MHz e 99,01 MHz. Estes resultados obtidos experimentalmente, nos fornecem um espaçamento em 

frequências de ~14 MHz, em acordo com o cálculo teórico. 

 

Fig.8. Espectro elétrico do laser em anel mostrando o modo longitudinal fundamental e alguns de seus harmônicos (2o ao 7o) . 
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V. Conclusões 

      Este artigo de IC, mostrou de forma simples o desenvolvimento de um laser a fibra sintonizável (1520-

1565 nm) em onda contínua, na configuração de anel, utilizando um SOA de recuperação rápida como 

meio de ganho óptico. O dispositivo mostrou-se capaz de emitir aproximadamente 5 mW de potência 

óptica para uma razão de 50 % de extração de luz do anel numa largura espectral menor do que 0,02 nm 

quando sintonizado em 1550 nm. Modos longitudinais de oscilação espaçados de ~ 14 MHz foram 

observados no domínio elétrico. Pode-se então concluir de forma geral, que esta 1a etapa de 

desenvolvimento em direção à um laser em anel operando no regime mode-locked ativo usando o SOA 

simultaneamente como meio de ganho e modulador óptico está terminada. 
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