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Resumo 

 

A crescente evolução e expansão das telecomunicações, bem como, a necessidade de larguras 

de banda cada vez maiores, para satisfazer as necessidades dos utilizadores, levou ao 

desenvolvimento das designadas comunicações óticas em espaço livre (FSO). As vantagens das 

comunicações óticas em relação às comunicações em radiofrequência, também despertam o interesse 

para determinadas aplicações militares. 

A presente dissertação descreve a simulação, o desenvolvimento e a implementação de um 

sistema de comunicação ótico, que integra os vários blocos funcionais do emissor ótico e do recetor 

ótico, e a apresentação de algumas considerações teóricas sobre as caraterísticas especificas da 

propagação dos sinais em espaço livre. A implementação deste sistema em veículos militares, de forma 

a permitir maior largura de banda nas comunicações militares e a  funcionar como um sistema 

alternativo às formas de comunicações implementadas é um dos objetivos desta dissertação. 

Para tal, foram projetados e desenvolvidos dois circuitos (emissor e recetor) incluindo o desenho 

das placas de circuito impresso (PCB) e realizadas algumas simulações da parte ótica do sistema 

completo e a simulação eletrónica de algumas partes dos circuitos eletrónicos de alguns dos seus 

blocos funcionais para posterior validação em futuros ensaios experimentais.  
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Abstract 

 

The increasing evolution and development of telecommunications as well as the need for wider 

bandwidths to comply with the users’ needs, has led to the development of the so-called free space 

optical communications. The advantages of optical communications in comparison to radiofrequency 

communications draw interest for certain military applications. 

This dissertation describes the simulation, development and implementation of an optical 

communication system which integrates the various functional blocks of the optical emitter and the 

optical receiver and presents some theoretical considerations about the specific characteristics of the 

propagation of the optical signals in free space. The implementation of this system in military vehicles 

to allow wider bandwidth in military communications, as well as to function as an alternative system to 

the used systems, is one of the objectives of this dissertation. 

For this purpose, two circuits (emitter and receiver) were projected and designed including the 

design of printed circuit boards (PCB) and performed some simulations of the optical part of the complete 

system and the electronic simulation of some parts of the electronic circuits of some of its functional 

blocks for later validation in future experimental tests. 
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Capítulo 1 

1. Introdução 

1.1. Motivação e Objetivos 
 

A evolução da tecnologia acompanhou desde sempre os conflitos armados no Mundo. Foram 

muitas as invenções que surgiram como consequência, por exemplo, das duas guerras mundiais. Quer 

o radar, quer os carros de combate, e até a descoberta da bomba nuclear e do seu impacto, foram 

grandes invenções que conferiram vantagem aos seus utilizadores permitiram aos países que as 

possuíam ter vantagem clara sobre todos os seus adversários.  

O conceito de procura de informação, já remonta ao período da China antiga, quando Sun Tzu, 

um brilhante general e estrategista chinês, defendeu que a informação era algo crucial para conseguir-

se vantagem sobre uma força opositora, numa determinada situação estratégica [1]. 

Desta forma, podemos inferir que as telecomunicações desempenham um papel fundamental na 

defesa de cada país. Para além disso, os meios tecnológicos estão em constante evolução e as 

invenções mais recentes permitem obter informação de forma cada vez mais rápida e credível. Assim, 

recorrendo às tecnologias é possível detetar, eliminar ou causar baixas no inimigo, com o envolvimento 

de um número cada vez mais reduzido de elementos das nossas forças.  

O conceito de tempo torna-se desta forma muito importante num confronto. Assim, quanto mais 

rápida for a disseminação e propagação das informações, mais rápido poderá ser a tomada de decisões 

por parte do comando, o que tornará mais passível de sucesso as ações/missões que as forças 

militarizadas desempenham nos diferentes teatros de operação [2]. 

Isto significa que os militares necessitam de meios de comunicação que permitam o fluxo de 

informação no sentido ascendente, para o comandante, e descendente, em direção aos subordinados, 

a fim de facilitar a coordenação necessária das diferentes missões no campo de batalha. Para além 

disso, é necessário que existam diferentes programas que façam a integração e concentração da 

informação num órgão central (altos escalões militares) de forma a possibilitar as duas funções 

essencias no Exército, o Comando e o Controlo de homens. 

O objetivo desta dissertação é assim o desenvolvimento de um sistema de comunicação ótico para 

implementação nas viaturas militares, sendo que para cumprir este objetivo é necessário: realizar um 

estudo prévio dos sistemas de comunicação ótico existentes; fazer um enquadramento do tema no 

panorama atual no Exército Português; realizar o dimensionamento do sistema tendo em conta todos 

as limitações do projeto e validar todo o trabalho realizado através de simulações de blocos dos 

sistema, bem como, de simulações de todo o sistema. 
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1.2.  Estado da Arte  

1.2.1. Sistema de Comunicação Ótica  

 

Um sistema de comunicação ótico apresenta na sua constituição vários blocos funcionais, com o 

objetivo fundamental de trocar informação entre dois terminais, normalmente designados por emissor 

e por recetor. 

A quantidade de informação que pode ser transmitida em qualquer sistema de comunicação 

relaciona-se diretamente com a largura de banda do sinal enviado, que por sua vez, se relaciona com 

a sua frequência de trabalho. Assim, quando são utilizados sinais óticos na comunicação, é possível 

garantir ritmos de transmissão bastante elevados uma vez que estes sinais possuem frequências na 

ordem dos THz [3]. 

Por comunicação em espaço livre (FSO – Free Space Optics)  entende-se  a transmissão de 

informação com recurso a sinais óticos através da atmosfera. 

Por exemplo, o laser no emissor é responsável pela conversão do sinal enviado do domínio elétrico 

para o domínio ótico. No recetor o sinal é captado por um fotodetetor, que realiza a conversão do sinal 

ótico em elétrico, passando ao bloco seguinte, que é normalmente o andar de pré-amplificação do sinal 

até chegar à saída do recetor onde se recupera a informação transmitida, isto é, admitindo que não 

ocorreram erros em todo o processo (nem no emissor, nem na transmissão, nem no recetor) [4].  

. 

1.2.2. Projetos com recurso a Sistemas de Comunicação Ótica 

 

Com este subcapítulo pretendo apresentar projetos de sistemas de comunicação ótica que têm 

sido desenvolvidos por todo o mundo, explicando os princípios de funcionamento de cada sistema, bem 

como as diferenças entre eles. 

 

1.2.2.1. Car2x - Vehicle Information and Communication System 

 

Investigadores japoneses têm desenvolvido diversos projetos nesta área, sendo de destacar o 

projeto Car2x. Neste projeto são aplicados diversos componentes óticos para a comunicação de 

informação entre carros (car-to-car), ou então, de carro para infraestrutura (car-infrastructure).  

No caso deste sistema, é utilizado um componente designado por Light Emitting Diode (LED) que 

é responsável por enviar o sinal do emissor, enquanto do outro lado do sistema de comunicação é 

utilizado um fotodíodo do tipo PIN de silício, que é responsável pela receção do sinal emitido, sendo 

que o local para instalação do sistema pode ser, como já foi referido dentro de viaturas ou em 

infraestruturas, sendo que essa escolha varia consoante as funcionalidades para os quais os 

componentes foram configurados.  

O projeto japonês designado Vehicle Information and Communication System (VICS) é um sistema 

de informação e comunicação inovador, em que os utilizadores recebem informação do trânsito em 
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tempo real. De forma resumida, a informação é processada num centro de processamento de dados, 

e é disponibilizada aos utilizadores através do ecrã de navegação dos seus veículos.  [5]. 

Esta informação pode ter três níveis: Nível 1 - Texto simples; Nível 2 – Diagramas simples; Nível 

3 – Informação gráfica através de um sistema de navegação.  

Este sistema permite recolher e transmitir informação relativa ao trânsito, aos semáforos, a lugares 

de estacionamento desocupados, ou mesmo sobre acidentes na estrada de forma rápida para os 

veículos equipados com o transcetor, como é visível na Figura 1. 

 A distribuição desta informação para os utilizadores é feita de duas formas, recorrendo a rádio-

faróis, normalmente instalados em autoestradas, que emitem na faixa das microondas, tendo uma 

cobertura com esta forma de transmissão cerca de 200 quilómetros do veículo; ou então, recorrendo 

aos designados faróis infravermelhos, que se encontram instalados ao longo das diversas estradas no 

Japão. Estes recebem a informação que lhes é enviada pelo centro de controlo de tráfego, que por sua 

vez faz a retransmissão dessa informação para todos os veículos dentro de uma área de cobertura de 

30 quilómetros (consultar Anexo A – VICS - Esquema de Funcionamento) [6]. 

 

 

1.2.2.2. Co-operative Networks for Intelligent Road Safety 

 

Outro projeto que aborda o mesmo tema de forma semelhante, mas que está a ser desenvolvido 

por um conjunto de países europeus, é o projeto designado de Co-operative Networks for Intelligent 

Road Safety (COOPERS).  

O funcionamento deste sistema é muito semelhante ao que é utilizado no sistema VICS, ou seja, 

é adicionado a cada veículo um transcetor ótico, o que torna possível a receção de mensagens com 

informação, que são enviadas para qualquer veículo a partir de uma unidade de estrada deste sistema. 

Da mesma forma, o carro também envia informação para as unidades de estrada, de forma a tornar 

este sistema bidirecional. Toda a informação é enviada para um sistema central de processamento de 

informação designado por COOPERS Service Center. Após processamento de toda a informação, são 

criados eventos (acidentes, avarias, etc) no Traffic Control Center, sendo esta a infraestrutura 

responsável  por disseminar os eventos para todos os utilizadores, com recurso  as unidade de estrada 

do sistema [7], [8]. 

  

(a) (b) 

Figura 1: (a) Distribuição informação dos faróis infravermelhos (b) Montagem típica carro equipado com VICS [6] 
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1.2.2.3 Visible Light Communication – Li-Fi 

 

Outro projeto capaz de fornecer comunicação ótica entre utilizadores é o Visible Light 

Communication (VLC). Para tal, faz uso de equipamento de baixo custo, sendo que para a transmissão 

de informação realiza-se com recurso a duas tecnologias distintas: dos designados Lasers (Light 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation) que são dispositivos que produzem radiação 

eletromagnética com características muito especiais, nomeadamente, são monocromáticos (possuem 

comprimento de onda muito bem definido), coerentes (todos os fotões que compõem o feixe emitido 

estão em fase) e colimados (propaga-se como um feixe de ondas praticamente paralelas), ou então, 

através de um LED, que é um díodo semicondutor (junção P-N) que quando é excitado emite um sinal 

ótico com um determinado comprimento de onda, A luz não é monocromática, mas consiste de uma 

banda espectral relativamente estreita e é produzida pelas interações energéticas do eletrão, sendo o 

processo de emissão de luz pela aplicação de uma fonte elétrica de energia é designado por 

eletroluminescência [9]. 

Existem inúmeras aplicações que fazem uso desta tecnologia. O Light Fidelity é um sistema de 

comunicação sem fios, com alta velocidade de transmissão bi-direcional. Pode também ser usado para 

comunicações entre veículos e para a comunicação entre veículo e infraestruturas. Um esquema 

exemplificativo deste sistema encontra-se expresso na Figura 2. Esta tecnologia tem sido associada 

ao tema Internet of Things, em que tudo está conectado à internet utilizando LEDs como pontos de 

acesso. A troca de informação é feita ligando e desligando o feixe de cada LED, com uma periocidade 

na ordem dos nanossegundos de forma a tornar-se impercetível para o olho humano [10]. 

 

Figura 2: Esquema funcionamento Li-Fi 

 

1.2.3. Comparação dos sistemas FSO com sistemas RF 

 

Ao longo da evolução dos meios de comunicação, sempre existiu a necessidade de aumentar a 

quantidade de informação que conseguíamos transmitir por unidade de tempo. Assim, ao longo dos 

anos, houve a necessidade de se alterar as tecnologias de comunicação sempre que os requisitos, 

como por exemplo o ritmo de transmissão, deixavam de cumprir as necessidades dos utilizadores, ou 

então, de substituir a tecnologia por uma nova tecnologia mais eficiente. [11]. 



 

5 
 

Estabelecendo uma comparação entre sistemas de comunicações convencionais de 

radiofrequência, com os sistemas de comunicações óticos, podemos afirmar que [12]: 

As vantagens dos sistemas FSO são: 

• menor comprimento de onda;  

• menor tamanho e peso dos seus elementos constituintes facilitando a sua integração em 

sistemas móveis; 

• potências mais elevadas no recetor, porque possui ângulos de divergência do feixe bastante 

pequenos, o que significa que quando temos a mesma potência no emissor,  nos sistemas 

óticos obtemos potências mais elevadas no recetor, porque há menos perda de potência; 

• maior largura de banda que permite maiores débitos binários; 

• a banda ótica encontra-se fora da área de regulação de telecomunicações, portanto, não é 

necessária licença para a operação;  

• imune a interferências eletromagnéticas com outras ligações; 

• maior segurança uma vez que não podem ser tão facilmente detetadas devido ao seu feixe ser 

muito diretivo e estreito; 

• invisível e seguro para os olhos dos utilizadores, não apresentam riscos para a saúde, desde 

que a potência ótica não seja muito elevada; 

• baixas taxas de erro binário (BER);  

• montagem fácil e rápida dos equipamentos; 

 As desvantagens dos sistemas FSO em relação aos sistemas de RF são: 

• sujeitos a maior atenuação na presença de más condições climatéricas; 

• necessita que o emissor e recetor estejam em linha de vista um com o outro; 

• necessitam de um mecanismo que seja responsável pelo designado Pointing, Acquisition and 

Tracking (PAT), que garanta o alinhamento do feixe entre o emissor e o recetor; 

 

1.3. Estrutura da dissertação 
 

A presente dissertação de mestrado encontra-se organizada da seguinte forma:  

• Capítulo 1, Introdução. Neste capítulo abordam-se as motivações que me levaram a optar por 

este trabalho e os seus objetivos. Seguidamente é explicado o que é um sistema de 

comunicação ótica e qual é o estado da arte destes sistemas, evidenciando os projetos que 

têm vindo a ser desenvolvidos. Por fim, é estabelecida uma comparação entre dois tipos de 

tecnologias diferentes, nomeadamente, tecnologia de radiofrequência e tecnologia no domínio 

ótico.   

• Capítulo 2, Enquadramento na perspetiva do Exército Português. Neste capítulo é feito o 

enquadramento da dissertação no Exército. É discriminado a organização militar portuguesa 

ao nível das comunicações e informações, e de que forma é feita a articulação entre todos os 

sistemas constituintes das comunicações e das informações. São determinados os cenários de 

aplicação para o sistema de comunicação ótico desta dissertação. 
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• Capítulo 3, Propagação em espaço livre e simulações Optisystem. Neste capítulo é descrito a 

propagação dos sinais na atmosfera, sendo caraterizada as limitações do canal. São também 

apresentadas simulações que permitem comprovar essas limitações, bem como, estabelecer 

quais são as necessidades em termos de componentes que são necessários implementar na 

consecução do sistema de forma a melhorar a sua eficácia. 

• Capítulo 4, Sistema de Comunicação Ótica. No quarto capítulo é apresentado a definição, o 

dimensionamento e a análise dos circuitos do emissor ótico e do recetor ótico. Apresenta-se 

também o desenho das placas de circuito impresso para validação em futuros testes 

experimentais. 

• Capítulo 5, Simulações experimentais. No quinto capítulo, são realizadas algumas simulações 

de alguns blocos de ambos os circuitos do sistema de comunicação ótico, bem como a 

comparação dos resultados teóricos, com os resultados experimentais.  

• Capítulo 6, Conclusões finais e perspetivas de trabalhos para o futuro. No sexto e último 

capítulo apresentam-se as conclusões finais e as sugestões para trabalhos futuros, que se 

possam realizar na sequência desta dissertação.  

  



 

7 
 

Capítulo 2 

 

2. Enquadramento na perspetiva do Exército Português  

 

A digitalização do moderno campo de batalha potenciou os sistemas de C4I (comando, controlo, 

comunicações, computadores e informações) que exigem o tratamento e a rápida partilha de 

informação aos vários escalões para ajudar na tomada de decisão. Consequentemente, a 

disponibilização de uma maior quantidade de informação e de melhor qualidade de serviços (voz, dados 

e imagem), exigem comunicações mais robustas, eficientes e com maior largura de banda para 

disponibilizar a informação necessária às exigências dos utilizadores [13]. 

Neste contexto, o Exército Português tem vindo constantemente ao longo dos tempos, a 

desenvolver um grande esforço para modernizar a sua capacidade de C4I, através de um investimento 

substancial nas comunicações e nos sistemas de informação (CSI). Desde os altos escalões (brigada 

ou superior), passando pelos escalões intermédios e baixos, que atuam na frente de batalha, a rápida 

disseminação bidirecional da informação, permite potenciar a tomada de decisão aos vários escalões 

e uma mais célere atuação das forças [13]. 

Na atualidade, o Exército Português dispõe de um Sistema Integrado de Comunicações do 

Exército (SICOMEX) que é a ferramenta fundamental para o transporte da informação essencial à 

tomada de decisão e ao comando e controlo de todas as unidades, estabelecimentos e órgãos (U/E/O) 

pela Estrutura de Comando do Exército [13]. 

Para além dos seus próprios meios, este sistema reaproveita as disponibilidades fornecidas pelo 

Sistema de Informação e Comunicações do Estado-Maior General das Forças Armadas, e é ainda 

complementado por alguns sistemas civis contratualizados nos domínios da voz e dos dados (por 

exemplo, nos acessos à internet) [13], [14]. 

O SICOMEX articula-se em duas componentes: uma componente estrutural, o designado Sistema 

de Informação e Comunicações Operacional (SIC-Op), que tem uma natureza permanente e fixa, 

encontrando-se instalado nas U/E/O do Exército e que é caracterizado por uma apreciável largura de 

banda; uma componente conjuntural, o designado Sistema de Informação e Comunicações Tático (SIC-

T), que tem uma natureza temporária e móvel, adaptada ao emprego em campanha de forças-tarefa, 

disponibilizando médias e pequenas larguras de banda [13], [14]. 

Estas duas componentes do SICOMEX são transparentes entre si e permitem um fluxo ininterrupto 

de informação relevante entre os utilizadores em estações de trabalho em campanha e na componente 

fixa das U/E/O. Assim, é possível considerar que o SIC-T é uma extensão temporária do SIC-Op para 

a componente operacional do sistema de forças.  
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2.1. Sistema de Informação e Comunicações Tático (SIC-T) 
 

O SIC-T é a resposta do Exército, na sua componente tática, às obrigações emergentes e à 

necessidade de condução de operações centradas em rede. Inserindo-se no processo de 

transformação e de modernização do Exército, ele foi delineado para dar resposta, quer à evolução do 

ambiente operacional, quer à crescente expansão de redes e fontes de informação, cuja complexidade 

implica o cumprimento das normas orientadoras presentes no NATO Network Enabled Capability. Estas 

normas visam permitir a existência de organizações robustas centradas em rede, de forma a aumentar 

a capacidade de partilha de informação, o que aumenta a qualidade das informações e que permite ter 

um conhecimento da situação operacional mais preciso e eficaz em cada instante de tempo, através 

da Common Operational Picture (COP). A Figura 3 ilustra de que forma é estabelecida a relação de 

partilha de informação, de acordo com a doutrina da NATO [15]. 

 

Figura 3: Relação entre partilha de informação numa rede e melhor eficácia operacional defendida pela NATO [15] 

Este ambiente centrado em rede melhora a colaboração entre todos os níveis do organograma do 

Exército e aumenta ainda a capacidade de sincronização entre os vários intervenientes o que permite 

acelerar a designada velocidade de comando, que é o tempo que demoram a ser tomadas e executadas 

as decisões dependendo de cada situação. O estado final deste ciclo reflete-se num aumento contínuo 

de capacidades e numa maior eficácia no cumprimento da missão [13]. 

O SIC-T encontra-se dividido em dois subsistemas: 

• Subsistema de Comunicações, que integra os módulos do SIC-T, o Combat Net Radio 

(CNR) e a componente C4I dos Sistemas de Combate do Soldado (SCS); 

• Subsistema de Informação, que integra os sistemas de apoio ao C2 (Comando e Controlo), 

nomeadamente, o Sistema de Informação para o Comando e Controlo do Exército 

(SICCE), o Battlefield Management System (BMS) e o Dismounted Soldier System - 

Command and Control  (DSS-C2).  
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2.1.1. Subsistema de Comunicações Tático 

 

O Subsistema de Comunicações Tático implementa uma infraestrutura de CSI que integra todas 

as entidades existentes no campo de batalha, devendo essa infraestrutura garantir a interligação entre 

decisores, sensores e sistemas de armas, materializando a rede de comunicações de uma “Força 

Centrada em Rede” [13], [16]. 

Encontra-se definido na Lei Orgânica do Exército, que Portugal compromete-se a apoiar, em caso 

de necessidade, com um escalão Brigada, ou então, três Batalhões, a North Atlantic Treaty 

Organization (NATO). Como tal, os meios de apoio, por parte do SIC-T foram equacionados tendo em 

conta, esta situação, sendo possível, dividir o subsistema de comunicações em duas componentes: 

uma componente conjuntural e uma componente estrutural [17]. Na Figura 4 está expressa a 

organização e divisão, das componentes consoante o escalão dentro do Exército Português. 

 

Figura 4: Organização do Exército para projeção de uma Força Nacional Destacada (FND) e articulação com o Subsistema de 
Comunicações  

A componente conjuntural é de natureza temporária e móvel, com geometria variável e tem por 

base uma arquitetura modular, eficiente, segura, flexível e ajustada às atuais exigências do campo de 

batalha. Utiliza tecnologia “Full IP”, permite um conjunto de serviços aos utilizadores,  garante links de 

comunicações entre os diferentes níveis operacionais e táticos e implementa uma estrutura de rede 

malhada para apoio de comunicações de área [13], [14]. 

Para além disto, a componente conjuntural das comunicações táticas é constituída pelo 

subsistema de comunicações que assenta numa estrutura de rede malhada com uma estrutura modular 

baseada em Módulos do SIC-T, apresentando as seguintes funções:  

• Implementar a rede principal de comunicações tática;  

• Estabelecer a ligação entre PC;  

• Integrar na rede principal, utilizadores móveis das redes rádio. 
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Para a consecução dos objetivos impostos a esta componente foi necessário fazer uma articulação 

dos módulos de SIC-T e subdividi-los em cinco subdivisões, encontrando-se exemplificado na Figura 

5, e sendo elas:  

• Subsistema de Área Estendida (SAE), constitui o núcleo da rede e integra os módulos Nó de 

Trânsito (NT) e Rear-Link (RL), sendo constituído por um conjunto de nós de comutação 

interligados através de links rádio multicanal (feixes hertzianos) ou, excecionalmente, por terminais 

de satélite de banda larga; 

• Subsistema de Área Local (SAL), disponibiliza diversos serviços (voz, dados, mensagens, fac-

simile ou vídeo) aos utilizadores, normalmente localizados num Posto de Comando (PC) de um 

determinado escalão e garante o acesso à estrutura superior da rede através de nós de acesso. 

O SAL garante a flexibilidade de apoio necessária à condução de uma operação, 

independentemente do escalão tático (Brigada, Batalhão ou Companhia), sendo constituído pelos 

módulos Nó de Acesso (NA), de Centro de Comunicações de Batalhão (CCom Batalhão) e de 

Companhia (CCom Companhia), módulos de Estado-Maior Brigada (EMBrig) e de Batalhão 

(EMBat); 

• Subsistema de Utilizadores Móveis (SUM), destina-se a apoiar os utilizadores móveis dispersos 

na área de operações, podendo ser integrados na rede tática através dos Pontos de Acesso Rádio 

(PAR) e, excecionalmente, através dos módulos CCB e CCC. O SUM integra o módulo PAR e os 

utilizadores do CNR; 

• Subsistema de Segurança de Rede (SSR), é transversal a toda a estrutura do SIC-T e implementa 

diferentes níveis de segurança nas redes [por exemplo: RED (rede segura) e BLACK (rede não 

segura)]; 

• Subsistema de Gestão de Rede (SGR), baseia-se numa arquitetura modular assente no Centro 

de Gestão de Rede que se constitui como “cérebro” do subsistema de comunicações. 

 

Figura 5: O SIC-T e os seus subsistemas [13] 

Esta infraestrutura de comunicações destina-se a apoiar o emprego de forças-tarefa durante um 

tempo determinado, quer em situação de campanha quer como apoio a uma FND, estabelecendo a 

ligação entre os comandos da estrutura orgânica de uma força de escalão superior a companhia, 
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disponibilizando grandes e médias larguras de banda para as seguintes funções específicas de CSI, 

nomeadamente: 

• Estabelecimento da ligação entre o nível tático e o nível operacional, recorrendo aos módulos do 

SIC-T, nomeadamente ao RL numa situação de uma FND, ou então, um NA numa situação de um 

Teatro de Operações (TO) dentro do território nacional, como é ilustrado na Figura 6;  

 

Figura 6: Estabelecimento da Ligação entre SIC-Op e SIC-T 

• Estabelecimento da ligação entre os escalões de comando da força apoiada, encontra-se 

estabelecido que o escalão mais elevado para aprontamento de forças é o de Brigada pelo que o 

SIC-T está preparado para apoiar uma Brigada, através da ligação do Comando de Brigada com 

as unidades subordinadas, bem como, do escalão de comando Batalhão e o escalão de comando 

Companhia, resultando numa estrutura de base representada na Figura 7; 

 

Figura 7: Exemplo do apoio de comunicações a uma Brigada [13] 
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• Integrar na rede de comunicações tática os utilizadores móveis e outros sistemas de 

comunicações específicos, a infraestrutura base de comunicações (Figura 8) está pronta para 

receber na rede outras entidades relevantes do campo de batalha, nomeadamente os utilizadores 

móveis, assim como outros sistemas de comunicações específicos de determinados sistemas de 

armas ou sensores. Os utilizadores móveis são uma parte importante das entidades a integrar na 

rede, embora não tenham um ponto de acesso fixo podem aceder à rede através dos PAR 

dispersos pelo campo de batalha. A integração nesta rede da informação proveniente de 

variadíssimos sensores constitui um requisito importante e contribui para a COP do campo de 

batalha. Esta capacidade de integração requer a existência de interfaces adequados nos pontos 

de interoperabilidade, sendo facilitada pela arquitetura do SIC-T baseada em tecnologia “Full IP” 

e pela largura de banda que deverá acomodar os requisitos do sinal originado pelo sensor em 

causa. 

 

Figura 8: Ligações em VHF/UHF com o rádio 525, entre os utilizadores móveis e o PAR; de (a) para (b), houve a troca de 
utilizadores em diferentes PAR, consoante o seu movimento no Campo de Batalha  

A componente estrutural de comunicações deve integrar-se com a componente conjuntural (os 

módulos do SIC-T) e com o C4I dos SCS, constituindo um sistema único de comunicações e a 

plataforma de ligação entre todas as entidades presentes no campo de batalha. Esta integração garante 

a implementação do conceito de “Força Centrada em Rede”, permitindo a partilha de informação e do 

conhecimento entre decisores, bem como o acesso a recursos e serviços essenciais na condução de 

operações [14],[19]. 

Esta componente estrutural de comunicações táticas baseada nas redes rádio internas das 

unidades, as CNR [14], [19]. 

Os equipamentos rádio necessários ao exercício do C2 são meios orgânicos das unidades de cada 

força, tendo a função genérica de assegurar as necessidades de comunicações internas à unidade e 

superior. A natureza destes meios e respetivos requisitos operacionais deverá estar adaptada ao 

quadro de missões específicas de cada unidade [14], [19]. 

As funcionalidades gerais dos equipamentos rádio visam:  

1. Assegurar as comunicações rádio internas da unidade;  
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2. Assegurar a ligação rádio ao escalão superior;  

3. Assegurar as necessidades de comunicações do Comandante e Estado-Maior da respetiva 

unidade e das unidades subordinadas.  

2.1.2. Sistemas de Informação 

 

É necessário compreender que um Sistema de Informação (SI) é constituído por pessoas, 

procedimentos, dados/informação e componentes das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(quer em termos de hardware, de software e de comunicações) que recolhe, processa, armazena, 

analisa e distribui informação com objetivos específicos, em função da organização em que se insere 

[13]. 

Atualmente, os Sistemas de C2 do Exército estão hierarquizados de acordo com as necessidades 

de informação do Sistema de Forças, podendo considerar-se 3 níveis para apoio às foças de manobra: 

• Headquarters Management System (HMS), interliga os escalões Batalhão e superiores até 

Corpo de Exército, materializado no SICCE, no Exército Português; 

• Battlefield Management System (BMS), interliga o Batalhão aos escalões Companhia e Pelotão 

garantindo a troca de informação entre o SICCE e o DSS-C2, permitindo a troca de informação 

para implementar a COP e contribui para melhorar a perceção da situação operacional; 

• Dismounted Soldier System – Command and Control (DSS-C2) é utilizado pelo combatente 

apeado, normalmente, pelos comandantes de Pelotão e de Secção, contribui para a COP e 

permite a receção da informação necessária ao desempenho da sua missão. 

 

2.1.2.1. Sistema de Informação para o Comando e Controlo do Exército  

 

A participação nacional, através do Exército, no fórum de interoperabilidade para sistemas de 

informação – Multilateral Interoperability Programme, materializa o objectivo de dotar o SIC-T com as 

funcionalidades acordadas internacionalmente para a troca de informação e permite testar a 

interligação do SICCE com os sistemas dos países aliados, de modo a garantir a interoperabilidade do 

sistema e obter a certificação efetiva para operar num cenário de uma Força Conjunta e Combinada 

[19]. 

Assim, o SICCE foi desenvolvido em consonância com o modelo de dados conjunto - JC3IEDM, 

vertido no STANAG 5527 (NATO Coorporate Data Model), o que o transforma na principal aplicação 

do Subsistema de Informação e permite ao Exército, trabalhar no seio de uma Força Conjunta e 

Combinada, operando de forma homogénea e sincronizada, habilitando-o a cumprir a sua missão no 

moderno espaço de batalha [19]. 

O SICCE foi desenvolvido através de uma parceria estabelecida entre o Exército (responsável pelo 

desenvolvimento das várias aplicações militares que constituem o projeto) e o Instituto Nacional de 

Engenharia de Sistemas e de Computadores Norte (responsável pelo desenvolvimento de réplicas das 

bases de dados do projeto que permitem a sua interoperabilidade com os sistemas congéneres dos 

países aliados) [19]. 
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2.1.2.2. Battlefield Management System  

 

Este SI integra mecanismos que garantem o seguimento de uma força, através da adoção do 

modelo NATO Friendly Force Information (NFFI - STANAG 5527) e disponibiliza ao utilizador o 

posicionamento (identificação do seguimento, tempo, data, altitude e coordenadas, dos elementos 

dinâmicos da Unidade), a identificação (nome, dependência e características da Unidade) e situação 

operacional (prontidão, dispersão e dimensão da Unidade) quer da sua unidade quer das unidades 

amigas, bem como das unidades inimigas detetadas [19]. 

Esta aplicação deve contribuir para a criação, avaliação e partilha da COP, numa completa 

interoperabilidade com o SICCE, de modo a contribuir para o objetivo da superioridade de informação 

e da decisão que conduzirá à eficácia no cumprimento da missão.  

Esta aplicação para apoio ao C2 dos baixos escalões dos ECOSF em plataformas motorizadas 

(PANDUR II 8x8; LEOPARD 2 A6 e VTLB) foi desenvolvida pela empresa Critical Software ao abrigo 

de um protocolo estabelecido com o Ministério da Defesa Nacional, em 12 de outubro de 2015, no qual 

participam também a Marinha Portuguesa, o Exército Português, a Autoridade Marítima Nacional e o 

INESC-ID Lisboa [19]. 

 

2.1.2.3. Dismounted Soldier System – Command and Control  

 

No âmbito dos SCS, mais especificamente da sua componente C4I, está em fase de projeto o 

DSS-C2, uma aplicação de software para o C2 dos baixos escalões apeados que se deve interligar ao 

BMS ou outros sistemas C2 empregando o STANAG 4677 (Dismounted Soldier Systems Standards 

and Protocols for Command, Control, Communications and Computers Interoperability) para troca de 

informação normalizada entre sistemas C2 segundo normas NATO [13]. 

O DSS-C2 é considerado o elemento chave da modernização do soldado e deve permitir, entre 

outras facilidades, a navegação integrada com um Sistema de Informação Geográfica e a visualização 

da situação numa carta digital, o Friendly Force Tracking, a receção de planos e ordens (incluindo 

anexos de texto, fotos e esboços), o registo de dados de missão e garantir a transferência eficiente de 

dados para partilha de informação vital sobre o campo de batalha, garantindo a criação de uma 

perceção situacional comum.  

Este SI deve ser interoperável com o BMS contribuindo para a construção da COP e facilitando a 

tomada de decisão. 

2.2. Módulos táticos empregues no SIC-T 

 

Para a implementação da arquitetura funcional do SIC-T, encontram-se implementados oito 

módulos táticos sistémicos, que são responsáveis pela implementação das redes táticas do Exército 

Português. Os módulos táticos são: Nó de Trânsito (NT), Nó de Acesso (NA), Ponto de Acesso Rádio 

(PAR), Rear-Link (RL), Centro de Comunicação de Batalhão (CCom Batalhão), Centro de 

Comunicações de Companhia (CCom Companhia), o Estado-Maior Brigada e o Estado-Maior Batalhão. 



 

15 
 

A constituição do Nó de Trânsito materializa-se por uma shelter transportado por uma viatura tática 

ligeira. Este módulo integra o SAE e materializa um nó, da estrutura de rede malhada que constitui o 

backbone do SIC-T.  

O NT baseia-se numa infraestrutura de feixes hertzianos que garantem, o encaminhamento 

automático do fluxo de informação, através de um conjunto de ligações redundantes (estabelecimento 

até quatro ligações), capazes de assegurar a sobrevivência do sistema. 

A constituição do Nó de Acesso materializa-se por duas shelters transportadas por duas viaturas 

táticas médias/pesadas. 

Este módulo integra o SAL e destina-se a dotar os utilizadores dos Postos de Comando (Estado-

Maior) de uma Unidade de escalão Brigada, com um conjunto de meios de comunicações e serviços 

aplicacionais, necessários ao apoio da ação comando e controlo do respetivo comandante.  

A complexidade subjacente ao NA e as considerações de natureza tática obrigam à sua 

distribuição em duas shelters, uma de Transmissão e outra de C2 & Gestão. Os meios radiantes 

encontram-se colocados na shelter de Transmissão numa posição suficientemente elevada para 

permitir as melhores condições de propagação. Para além disto, deve ser instalado a uma boa distância 

da shelter de C2, de forma a minimizar a possibilidade de radiolocalização do PC.  

A shelter de Transmissão tem capacidade de estabelecer até três ligações de feixes hertzianos, 

que aliada à disponibilidade de fibra ótica, se tornam os meios principais de integração deste módulo 

na estrutura superior da rede (SAE). 

Na shelter de C2 & Gestão reside a capacidade para disponibilizar os teleserviços aos utilizadores 

do PC, normalmente acantonados em tenda ou em contentores localizados nas imediações. No interior 

deste shelter trabalham os militares organicamente responsáveis pela gestão de rede, das aplicações 

e dos serviços disponibilizados aos utilizadores.  

O Ponto de Acesso Rádio deve ser instalado numa viatura tática que apresente a mesma 

mobilidade tática da brigada apoiada. 

A função principal do PAR é a integração do rádio GRC-525 no ambiente de uma rede “full IP”, 

através de chamadas:  

• Voz por marcação automática para a rede IP; 

• Seletivas para o rádio;  

• E de um serviço de dados com implementação da intranet tática.  

Esta integração IP/Rádio no PAR, é implementada de modo a flexibilizar o sistema, pois permite 

atribuir, de forma dinâmica, os rádios ao serviço de voz ou de dados (intranet tática)  

Este módulo destina-se a criar as condições para o estabelecimento da estrutura de interface entre 

o SUM e o SAE.  

Esta interface é garantida através da instalação de um conjunto equipamentos de comunicações 

com uma forte componente rádio (VHF/UHF/HF) e uma componente de meios para integrar a estrutura 

superior da rede, fundamentalmente através de feixes hertzianos e interfaces óticos. Um conjunto de 

aplicações garante a transferência dos fluxos de informação entre estes sistemas.  

A viatura Pandur CV materializa um PAR estabelecendo as ligações com os módulos táticos, 

encontrando-se ilustrada na Figura 9. 
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Figura 9: Viatura Pandur CV com meios de comunicação para estabelecer ligação com os módulos táticos 

O Rear-Link é instalado numa viatura tática ligeira com shelter e possui um atrelado tácito que 

transporta a infraestrutura de base para a componente HF. 

Pode apoiar uma força operacional, quando projetada para o exterior do território nacional, ou 

garantir a integração desta mesma força com a componente fixa/operacional (materializada pelo SIC-

Op) quando tal não é possível com outros meios. 

Garante a ligação à retaguarda (território nacional), contudo pode ser utilizado, embora com 

algumas limitações, para interligar via satélite dois nós de trânsito em operações convencionais. 

O RL apresenta uma capacidade de comunicações por satélite, com terminais emissores/recetores 

de banda larga, dispõe da capacidade para utilizar satélites civis comerciais ou satélites 

disponibilizados pela NATO, operando nas bandas Ku e X, do espectro eletromagnético. 

Este módulo assegura adicionalmente uma componente de HF, especialmente provida de duas 

vertentes: a primeira, para garantir multiplicidade de meios de modo a consolidar a ligação à retaguarda, 

e a segunda, para garantir as ligações, quando necessário, a grandes distâncias dentro da área de 

operações da força apoiada. O RL poderá ser utilizado conjuntamente com outro módulo do SIC-T ou 

isoladamente em virtude da capacidade residual de comutação e processamento de informação que 

dispõe. 

O Centro de Comunicações de Batalhão destina-se a dotar os Postos de Comando das unidades 

de escalão Batalhão/Grupo com os meios de comunicação e com os sistemas de informação 

necessários ao apoio da ação de comando dos respetivos comandantes.  

Este módulo materializa-se em duas shelters (C2&Gestão e Transmissão), transportadas por duas 

viaturas táticas ligeiras/médias. 

O Centro de Comunicações de Companhia destina-se a dotar o Posto de Comando das unidades 

de escalão Companhia/Esquadrão/Bateria com comunicações e sistemas de informação necessários 

ao apoio da ação de comando dos respetivos comandantes.  

O módulo de companhia será construído para uma plataforma tática ligeira, independentemente 

da Grande Unidade a que se destina, apresentando uma conceção adaptada à necessidade de 

projeção por aerotransporte. 

Na construção do CCom Companhia foi adotada uma estrutura bastante ligeira e de elevada 

mobilidade, compatível com as características da subunidade a que se destina. Trata-se de um único 

shelter a ser instalado em Viatura Tática Ligeira de Rodas. Este tipo de shelter, para além de permitir 
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a instalação dos equipamentos de comunicações, tem ainda integrado uma componente de energia 

(gerador) e mastros. 

Finalmente, os módulos Estado-Maior Brigada e Estado-Maior Batalhão, materializam-se num 

conjunto de equipamentos terminais, do tipo comerciais (telefones, impressoras, computadores, 

projetor, etc.), transportados em caixas robustas especialmente criadas para armazenamento e 

transporte (por terra, ar e mar), conferindo a proteção adicional a estes equipamentos. 

Estes equipamentos permitem aos comandantes e aos elementos de Estado-Maior, planear e 

executar as suas missões operacionais. 

2.3. Ligações e conceito de apoio do SIC-T 
 

As ligações passíveis de serem implementadas, entre módulos táticos assentam nas seguintes 

categorias, ilustrado na Figura 10: 

• Ligações por Cabo (STP, FO e DSL) – linhas púrpuras  

• Ligações por Feixes Hertzianos (FHz) Thales TRC4000 – raios laranjas – com um ritmo de 

transmissão de 34 Mbit/s e um alcance máximo de 50 quilómetros 

• Ligações por FHz WinLink e/ou Rádio Banda Larga (HCDR) – raios vermelhos – com um ritmo de 

transmissão de 24 Mbit/s e um alcance máximo de 8 quilómetros 

• Ligações Rádio TRC-525 e/ou Marconi MH344 em VHF/UHF – raios azuis – para o exemplo dos 

Marconi, têm um ritmo de transmissão de 2 Mbit/s e um alcance superior a 50 quilómetros 

• Ligações por Circuitos Comerciais GSM e/ou Satélite – raios amarelos 

As ligações são estabelecidas consoante as necessidades exigidas aos meios de transmissão, 

bem como, as limitações impostas pelo terreno, por parte da força apoiada. O que significa que a 

utilização de uma ligação recorrendo a ligação por FHz Thales TRC4000, no estabelecimento da 

ligação entre o CCom Batalhão e o CCom Companhia, pode ser substituída por uma ligação de fibra 

ótica, se houver vantagens na sua alteração. 

 

Figura 10: Exemplo de Ligações e Conceito de Apoio SIC-T 
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2.3.1. Cenários de emprego do sistema FSO 

 

Uma das caraterísticas necessárias à evolução numa rede, é a sua escalabilidade, sendo que no 

caso de uma rede tática, tem de possuir essa capacidade de forma a permitir albergar mais utilizadores 

dentro do mesmo modulo tático. O que significa que algumas das ligações tenham de se modificar de 

forma a permitir isso. Assim, com esta dissertação pretende-se dimensionar e construir um sistema de 

comunicação ótico, que permitirá aumentar a capacidade da rede entre diferentes módulos.  

Assim, irei introduzir uma nova opção de ligação no conceito de apoio do SIC-T, que traz inúmeras 

vantagens na sua utilização, assim podemos estabelecer um conjunto de cenários de aplicação do 

sistema FSO. 

 

 2.3.1.1. Comunicação dentro do PAR (situação estática) 

O PAR tem por objetivo estabelecer uma área de cobertura de rede, no qual podem ser 

desenvolvidas operações. Assim, ele encontra-se estático por um determinado período enquanto 

houver a necessidade de conduzir operações na área. As viaturas Pandur CV, são usadas na condução 

de operações, com o objetivo de garantir a comunicação dentro da Companhia, e como no caso do 

PAR, também são estáticas durante a execução de algumas operações, como exemplificado na Figura 

11. 

Assim, podemos utilizar o sistema FSO para estabelecer o canal de comunicação entre as 

diferentes viaturas disponibilizando maior largura de banda nas comunicações e nos serviços 

disponibilizados pelo PAR.  

 

Figura 11: Ligação no PAR com Pandur CV 

 

2.3.1.2. Retransmissor num picaroto (situação estática) 

O sistema FSO pode também ser utilizado como retransmissor do sinal, ou seja, na presença de 

um obstáculo natural à comunicação pode ser colocado uma viatura equipada com o sistema para 

garantir a comunicação entre diferentes escalões, exemplificado na Figura 12. 

Por exemplo, quando existe um picaroto que obstrui a comunicação entre o CCom Batalhão e o 

CCom Companhia, pode ser necessário colocar esta viatura no topo do picaroto para garantir a 

comunicação entre os diferentes escalões. 
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Figura 12: Retransmissor num picaroto 

 

2.3.1.3. Comunicação entre duas viaturas de combate 

O sistema FSO pode ser utilizado no processo de duas viaturas em movimento. Ou seja, 

recorrendo a um sistema PAT é possível estabelecer a comunicação durante a deslocação das viaturas. 

Desta forma, conseguimos transmitir informação durante a condução de operações, o que é vantajoso 

no sentido de estarmos constantemente em contato entre os intervenientes nas operações, como 

exemplificado na Figura 13. 

 
Figura 13: Ligação entre duas Pandur CV em movimento 

 

2.4. Integração nas viaturas militares 

 

As viaturas militares têm os seus meios de comunicação todos integrados de forma a permitir poupar 

recursos, isto tendo em conta as limitações de espaço. Assim, existem algumas questões que podem 

ser equacionadas para a realização desta dissertação. 

 

2.4.1. Alimentação do sistema 

 

As viaturas possuem no seu interior um circuito responsável por alimentar todos os componentes 

que são colocados na viatura, expresso na Figura 14. Assim, para alimentarmos o nosso sistema, 

podemos ligá-lo ao circuito central de alimentação das viaturas, e desta forma evitar termos uma fonte 

externa a alimentar o sistema. 

 
Figura 14: Circuito de alimentação interno das viaturas 
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2.4.2. Entrada e saída do sistema  

Outra questão é a forma como o sistema de comunicação se integra com os meios de 

comunicação presentes nas viaturas. Na atualidade, as ligações entre todos os componentes das 

viaturas são feitas usando Ethernet ou então, fibra ótica pelo que a integração do sistema pode ser feita 

usando uma destas possibilidades. 

 

2.4.3. Implementação do sistema nas viaturas 

As viaturas são equipadas com mastros retratáveis, que possibilitam a colocação dos sistemas de 

comunicação no topo dos mesmo com o objetivo de melhorar as condições de propagação dos sinais. 

Os sinais são guiados através de cabo (Figura 16) até as viaturas onde é feito o seu processamento. 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Conclusões do capítulo 

 

A intenção do presente capítulo foi caraterizar e enquadrar o sistema de comunicação ótico no 

panorama atual das comunicações do Exército Português. Dessa forma, vimos que hoje em dia, o 

SICOMEX pode-se dividir em duas perspetivas, o SIC-Op que é de natureza permanente e fixa e o 

SIC-T que por sua vez, é de natureza temporária e móvel. 

Por sua vez, vimos que a perspetiva SIC-T encontra-se subdividido em dois sistemas, o Sistema 

de Comunicações e o Sistema de Informação.  

Quanto ao primeiro sistema, ele apresenta duas componentes distintas – a componente 

conjuntural, onde se encontra discriminado a relação entre os módulos SIC-T e os subsistemas desta 

componente, normalmente empenhados por altos escalões, e a componente estrutural, onde são 

abordadas as redes rádio de combate para baixos escalões. 

Quanto ao Sistema de Informação foi especificado quais os diferentes sistemas que se encontram 

implementados e de que forma, estes se relacionam com os diferentes escalões da hierarquia militar 

presente em Portugal. 

De seguida foram apresentados os meios e as ligações que são usados para estabelecer as 

comunicações entre os diferentes módulos, bem como, referenciados os diferentes cenários para a 

utilização do sistema de comunicação ótico projetado, no âmbito das comunicações militares. São ainda 

tecidas algumas considerações sobre a implementação do sistema de modo a adaptá-lo às 

caraterísticas existentes nas viaturas militares.  

Figura 15: Conetores de entrada dos sinais na viatura Pandur CV 
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Capítulo 3  

 

3. Propagação em espaço livre e simulações OptiSystem 

 

3.1. Atenuação na atmosfera 

 

A atenuação da atmosfera é definida como o processo pelo qual parte da energia da onda 

eletromagnética é perdida ao atravessar a atmosfera. Assim, a atmosfera causa degradação e 

atenuação do sinal numa ligação de um sistema FSO de várias formas: absorção, dispersão e 

turbulência. Existem ainda as perdas geométricas do caminho que é o quociente entre a área da 

superfície da lente recetora, pela área da superfície do feixe que chega à lente no recetor. Uma vez 

que o feixe é divergente a área da superfície do feixe aumenta à medida que nos afastamos do emissor 

[20], [21]. 

Todos estes efeitos variam com o tempo e dependem das condições locais e do clima. Em geral, 

a atenuação da atmosfera é dada pela seguinte equação (lei de Beer):  

*exp( )l l da geom = −                                                     (1) 

onde la é a atenuação introduzida na atmosfera, lgeom são as perdas geométricas, d é a distância em 

quilómetros entre os terminais. α é o coeficiente de atenuação total e é dado por: 

abs scat  = +                                                           (2) 

onde αabs é o coeficiente de atenuação devido à absorção molecular nos aerossóis e αscat é o coeficiente 

de atenuação devido à dispersão molecular nos aerossóis. Os fenómenos da absorção e da dispersão 

na atmosfera serão melhor discriminados nos próximos subcapítulos. 

Outro fator determinante na propagação do sinal, é as perdas que ele sofre devido à divergência 

do feixe ótico, sendo essas perdas designadas por perdas geométricas, que podem ser expressas pela 

expressão 3: 

( )

2
2

2
1

d
lgeom

d d

=

+

                                                        (3) 

Neste caso, d2 é o diâmetro da abertura da lente de receção em metros, d1 diâmetro da abertura 

da lente de emissão em metros, θ é o ângulo de divergência do feixe ótico em miliradianos e d é a 

distância da ligação em metros [20]. 

Normalmente, as perdas geométricas num sistema de comunicação ótica são limitativas, daí ser 

necessário usar um componente complementar ao fotoemissor, normalmente um colimador de sinal, 

de forma a reduzir as perdas, e assim aumentar a eficiência do processo de comunicação. 

O desempenho do nosso sistema pode ser descrito pela potência que carateriza o processo de 

comunicação, que representa-se pela expressão 4: 

. .exp( )R T geom T ap p l d p l= − =                                                      (4)  
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onde pR é a potência do sinal recebido e pT é a potência emitida. 

A potência mínima necessária que o sinal no recetor tem de possuir, para que o recetor ótico o 

consiga detetar em boas condições, denomina-se sensibilidade do recetor (𝑆𝑟) [dBm]. A sensibilidade 

depende essencialmente das fontes de ruído do sistema, como é o caso da luz ambiente e do ruído 

eletrónico, que podem influenciar a deteção do sinal. Sabendo a potência recebida numa escala 

logarítmica (𝑃𝑅𝑥,𝑑𝐵𝑚) [dBm], obtém-se a margem de segurança de uma ligação, o que é muito importante 

para garantirmos o funcionamento do nosso sistema, independentemente das variáveis externas ao 

sistema, nomeadamente das perturbações devido à propagação em espaço livre [21]. 

  ,ligação Rx dBm rM dB P S= −                                                     (5) 

Regra geral, usa-se uma margem de ligação de 10 dB como um valor ótimo de funcionamento dos 

sistemas. 

 

3.1.1. Absorção na atmosfera  

 

A absorção é causada pela colisão do feixe de fotões com várias partículas dispersas no ar, como 

vapor de água, poeira, gelo e moléculas orgânicas. Os aerossóis que possuem maior potencial de 

absorção na banda dos infravermelhos são as moléculas de água, de oxigénio, de ozono, e de dióxido 

de carbono [20]. 

O coeficiente de absorção depende do tipo e da concentração de cada molécula. A absorção 

molecular é um fenómeno seletivo que resulta na transmissão espectral na atmosfera onde existem 

zonas transparentes, chamadas de janelas de transmissão atmosférica, que estão ilustradas na Figura 

16 e no Anexo B - Curva de absorção, na presença de uma elevada concentração de água na 

atmosfera, e que correspondem as frequências especificas que conduzem a uma menor absorção da 

atmosfera. Estas janelas ocorrem em vários comprimentos de onda. As janelas de absorção 

atmosféricas são criadas por gases atmosféricos, mas nem o azoto nem o oxigénio, que são dois dos 

gases mais abundantes, contribuem para a absorção na parte infravermelha do espectro [20].  

 

Figura 16: Janela de transmissão atmosférica em condições ideais de propagação [20] 

É possível calcular o coeficiente de atenuação devido à absorção a partir da concentração da 

partícula e da sua seção eficaz, como: 
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1
.abs abs absN

km
 

 
=  

 
                                                 (6) 

Onde σabs é secção eficaz de absorção das partículas dada em km2, e Nabs é a concentração de 

partículas de absorção, dada em km-3. 

As linhas de absorção nos comprimentos de onda visíveis e do infravermelho próximo, são 

estreitas e bem separadas. Um modo de podermos ignorar este efeito de absorção, é selecionando um 

comprimento de onda que se enquadre numa janela de transmissão atmosférica [20], [22]. 

Assim, e tendo em conta a Figura 16 e o Anexo B - Curva de absorção, na presença de uma 

elevada concentração de água na atmosfera, podemos afirmar que o comprimento de onda que 

devemos usar no dimensionamento do laser, de maneira a minimizar as perdas devido à absorção por 

parte da atmosfera deve ser λ = 850nm. 

 

3.1.2. Dispersão na atmosfera  

 

A dispersão (scattering) consiste na dispersão de um feixe de radiação sobre múltiplos percursos, 

quando ele incide sobre uma superfície, neste caso, uma partícula. A potência do feixe é dividida pelas 

diversas direções da dispersão, segundo um ângulo sólido centrado na partícula. A luz dispersa é 

polarizada e tem o mesmo comprimento de onda que a luz incidente. 

Existem três modelos que abordam a questão da dispersão: (1) dispersão de Rayleigh, (2) 

dispersão de Mie e (3) dispersão não seletiva, como podemos ver na Figura 17. 

 
Figura 17: Modelos de dispersão [20] 

O efeito de dispersão depende do tamanho x0, que é definido como sendo: 

0

2 .
x

 


=                                                                 (7) 

onde τ é o tamanho da partícula de aerossol encontrada durante a propagação e λ é o comprimento de 

onda. 

Se x0 << 1, significa que o tamanho da partícula é muito inferior ao comprimento de onda da luz 

usado, o que significa que deve-se usar o modelo de dispersão de Rayleigh para caraterizar o efeito 

de dispersão.  

Se x0 ≈ 1, significa que o tamanho da partícula é aproximadamente igual ao comprimento de onda 

da luz usado, o que significa que deve-se usar o modelo de dispersão de Mie para caraterizar o efeito 

de dispersão. 

Se  x0 >> 1, significa que o tamanho da partícula é muito superior ao comprimento de onda da luz 

usado, o que significa que deve-se usar o modelo de dispersão não seletiva para caraterizar o efeito 

de dispersão.  
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São usados para a caraterização da dispersão de diferentes partículas na atmosfera dois modelos 

onde é possível obter o coeficiente de atenuação devido à dispersão pela expressão: 

scat rayleigh mie  = +                                                    (8) 

Quanto ao coeficiente de dispersão de Rayleigh, ele é obtido através de uma expressão que 

relaciona a concentração de uma determinada partícula (Nrayleigh), com a secção eficaz de Rayleigh 

(σrayleigh): 

1
.rayleigh rayleigh rayleighN

km
 

 
=  

 
                                         (9) 

Sendo que a secção eficaz (σrayleigh) é obtida da expressão: 

( )
2

3 2

2 4

8 1

3
rayleigh

n

N






−
=                                                   (10) 

onde n é o índice de refração da atmosfera, λ o comprimento de onda da luz incidente e N é a densidade 

volúmica das moléculas [20], [22]. 

Quanto ao coeficiente de dispersão de Mie, ele é obtido pela mesma expressão que o coeficiente 

de dispersão de Rayleigh. 

1
.mie mie mieN

km
 

 
=  

 
                                                   (11) 

A concentração, composição e dimensão dos aerossóis (distribuição de Mie) varia muito no tempo 

e no espaço, portanto, torna-se difícil fazermos uma previsão de quanto será o coeficiente de atenuação 

devido à dispersão.  

Apesar da sua concentração estar inteiramente relacionada com a sua visibilidade ótica, não 

podemos concluir nada em relação às dimensões das partículas com a visibilidade ótica. No entanto, 

podemos utilizar esse fator para obtermos com relativa facilidade, o coeficiente de atenuação devido à 

dispersão de Mie pela expressão:  

3.91 0.55
i

mie
V






  
=   
  

                                                  (12) 

onde V é a visibilidade (alcance visual) dado em km, λ é o comprimento de onda em μm e i é a 

distribuição do tamanho das partículas.  

O valor do i para ligações cuja linha de vista é inferior a 6 km, é dado pela expressão: 

1

30.585.i V=                                                            (13)  

Assim, e tendo em atenção as expressões 10 e 12, podemos concluir que quanto maior for o 

comprimento de onda usado no sistema de comunicação ótica mais pequeno seria o coeficiente de 

dispersão na atmosfera. 

Quanto à dispersão não seletiva, podemos afirmar que poucas são as partículas cujo tamanho são 

menores que o comprimento de onda dos sinais óticos, pelo que o efeito desta forma de dispersão é 

muito reduzido. 
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No entanto, o efeito de absorção faz-se sentir mais na propagação dos sinais em espaço livre, 

pelo que o dimensionamento do laser do emissor, tem que respeitar as perdas devido à absorção e 

menosprezar as perdas de dispersão.   

 

3.1.3. Turbulência na atmosfera  

 

O efeito de turbulência na atmosfera afeta a propagação dos feixes óticos, nomeadamente, com 

flutuações aleatórias quer no tempo, quer no espaço, do índice de refração da atmosfera. Estas 

flutuações ocorrem por diversas razões, desde alteração de temperatura, ou variação da pressão, ou 

ainda variações da velocidade do vento ao longo do caminho de propagação dos sinais. A primeira 

consequência da turbulência na atmosfera é a mudança de fase dos sinais óticos na propagação, 

resultando em distorções na frente de onda, também designadas aberrações óticas, sendo que uma 

das consequências é a distorção de intensidade dos sinais, referidas como cintilação do sinal [20], [23]. 

As alterações da humidade, da concentração dos aerossóis, da temperatura e da pressão ao longo 

do caminho de propagação dos sinais produzem variações no índice de refração do ar, causando 

variações aleatórias na densidade numa determinada área da atmosfera.  

Estas regiões são designadas por zonas turbilhonares, e são responsáveis pela refração aleatória 

dos feixes óticos quando eles atravessam estas regiões. Provocam a distorção na frente de onda, 

nomeadamente, com a variação da intensidade do sinal na frente de onda e com a deformação da 

superfície da frente de onda. Assim, o índice de refração pode ser descrito por duas situações na 

presença de turbulência: 

• Se o tamanho da região turbilhonar for maior que o diâmetro do feixe ótico, o feixe muda a sua 

direção de propagação como podemos observar na Figura 18. 

 
Figura 18: Mudança de direção do feixe ótico devido as zonas turbilhonares maiores que o diâmetro do feixe ótico [20] 

• Se o tamanho da zona turbilhonar for menor que o diâmetro do feixe ótico, como é visível na 

Figura 19, o feixe ótico é distorcido, há atrasos diferentes para diferentes partes do feixe na 

chegada ao recetor, resultando em interferência construtiva ou destrutiva, dependendo das 

variações de fase do sinal à chegada [22]. 

 
Figura 19: Cintilação do feixe ótico devido a zonas turbilhonares menores que o diâmetro do feixe ótico [20] 
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3.2. Simulador OptiSystem  

 

O OptiSystem é um programa que permite fazer simulações de circuitos óticos. Este programa foi 

desenvolvido pela empresa Optiwave, empresa fundada em 1994, que é responsável pelo 

desenvolvimento de múltiplas ferramentas de software para o design, simulação e otimização, quer de 

componentes, ligações, sistemas e redes ligadas as áreas das nanotecnologias, da optoeletrónica e 

ainda das redes óticas. 

A versão disponibilizada para a realização desta dissertação é uma versão de avaliação gratuita 

por 30 dias, OptiSystem Versão 15.0.  

Cada projeto, neste simulador, apresenta uma área de trabalho, onde é possível ir adicionando 

diferentes componentes consoante a sua finalidade. Assim, existe a divisão dos componentes em 

diferentes bibliotecas (Figura 20). 

 

Figura 20: Bibliotecas presentes no simulador Optisystem 

Para cada componente, é ainda possível quantificar diversos parâmetros e valores, e selecionar 

alguns aspetos para considerar na simulação do circuito. No caso do Laser VSCEL, ele permite 

modificar o valor da frequência (comprimento de onda), da sua corrente de operação e da corrente de 

modulação, como observamos na Figura 21. 

 

Figura 21: Componente VCSEL e seu dimensionamento 
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Para todas as simulações realizadas foi estabelecido um conjunto de parâmetros que foram fixos, 

sendo esses parâmetros explanados na Tabela 1: 

Ritmo de 

Transmissão 

(Mbit/s) 

Canal Emissor Recetor 

Distância 

(m) 

Atenuação 

(dB/km) 

Comprimento 

de Onda (nm) 

Corrente 

Operação (mA) 

Corrente 

Modulação (mA) 

Responsividade 

(A/W) 

Corrente Escura 

(nA) 

200 200 20 850 7 12 0.5 5 

Tabela 1: Parâmetros predefinidos nas simulações 

 

3.2.1. Simulações em condições ideais de propagação – sem ruído 

 

Neste primeiro conjunto de simulações, considera-se que nem os componentes do sistema de 

comunicação ótico, nem o canal, introduzem ruído no processo de comunicação. Com estas simulações 

é pretendido analisar quais são as necessidades, em termos de componentes, que são necessárias 

implementar no recetor ótico, de forma a permitir a comunicação utilizando o sistema de comunicação 

ótico.  

O sistema de comunicação ótica de base das simulações é constituído pelos seguintes elementos: 

um gerador de uma sequência de bits predefinida, que com um gerador de impulsos com uma 

modulação NRZ (Non-Return-to-Zero), são responsáveis pela informação que é permitida transmitir ao 

longo do sistema de comunicação; um laser Vertical-Cavity Surface-Emitting (VCSEL), responsável por 

converter o sinal elétrico num sinal ótico de acordo com os parâmetros predefinidos; um canal de 

comunicação, responsável por representar todas as influências que um sinal ótico esta sujeito na 

propagação em espaço livre; um fotodíodo do tipo PIN, responsável por converter o sinal ótico em sinal 

elétrico; um visualizador da sequência binária, responsável por refletir o sinal inicial; um osciloscópio, 

para visualizar o sinal à saída do sistema; dois medidores da potência ótica, um colocado à saída do 

laser, e outro à entrada do fotodíodo; e finalmente, dois medidores da potência elétrica, colocados, à 

entrada do laser, e na saída do fotodíodo, como é visível na Figura 22. 

 

Figura 22: Sistema de Comunicação Ótico de Base  

As pontas de prova nas simulações encontram-se representadas com cor diferente, 

nomeadamente: potência elétrica antes do laser, representada a cor vermelha; potência ótica depois 

do laser e antes do canal, representada a cor laranja; potencia ótica à chegada ao fotodetetor, 
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representada a cor verde claro; potência elétrica à saída do sistema, representado com cor verde 

escuro; e finalmente, diagrama de olho dos ensaios, representado a cor castanha. 

O OptiSystem permite exportar um ficheiro Excel, extensão .xls, de cada simulação onde é 

possível obter os diferentes valores dos mais diversos componentes utilizados nas diferentes 

simulações. 

 

Ensaio I – Sistema de Comunicação Ótico com perdas geométricas 

 

Conforme referido, um dos fatores influenciadores da perda de sinal, são as perdas geométricas. 

Com o uso do simulador é possível caraterizar estas perdas, dimensionando o ângulo de divergência 

do emissor, bem como, os diâmetros das aberturas das lentes do emissor e do recetor. 

Assim essas perdas, podem ser caraterizadas sabendo alguns valores específicos dos elementos 

a utilizar no sistema. Assim: 

Laser OPV310Y: 

• Diâmetro da abertura da lente do emissor = 5.33 mm 

• Ângulo de divergência do feixe = 419 mrad 

Fotodíodo SFH2701: 

• Diâmetro da abertura da lente do recetor = 6 mm 

 

Figura 23: Diagrama de olho  – Ensaio I  

Neste primeiro ensaio, a potência de sinal que chega ao recetor é muito baixa (não sendo possível 

recuperar o sinal inicial, como é percetível pela Figura 23. Assim, a conclusão que podemos retirar 

desta simulação é que ou se aumenta a potência de sinal ótico do laser ou se minimizam as perdas 

geométricas utilizando por exemplo um colimador para tornar o feixe do laser VCSEL menos divergente, 

e aumentar a sua eficiência da comunicação. 
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Ensaio II – Sistema de Comunicação Ótico com perdas geométricas com colimador 

 

Com a utilização de um colimador, tornamos o ângulo de divergência menos divergente (com um 

ângulo menor). Uma forma de representar a utilização deste componente no meu sistema, é diminuindo 

o valor do ângulo de divergência do feixe. Consequentemente, neste ensaio, considerei que o ângulo 

de divergência do feixe (laser OPV310Y + colimador) seria apenas de 2mrad. 

 

Figura 24: Diagrama de olho  – Ensaio II 

Neste ensaio, o sinal à saída do sistema tem uma forma muito semelhante ao sinal de entrada, no 

entanto, há uma diminuição de mais de 100 dB  na amplitude do sinal, conforme é evidente na Figura 

24, e no gráfico-síntese presente na Figura 27. A conclusão que podemos retirar desta simulação é que 

necessitamos de introduzir amplificação no sinal, de forma a aumentar a amplitude do sinal na saída 

do fotodetetor. 

 

Ensaio III – Sistema com perdas geométricas, com colimador e com 1º andar de 

amplificação 

 

Com a utilização de um amplificador de transimpedância é possível transformar uma corrente 

numa tensão, resultando na amplificação do sinal à saída do sistema. Assim, nesta primeira fase do 

ensaio, utilizou-se o MAX3654, a seguir ao fotodíodo. O valor do ganho de transimpedância deste 

componente, encontra-se bem definido, podendo ele tomar valores entre: 42 ≤ ZT ≤ 63.5 dB. Isto é 

possível, controlando o valor de tensão à entrada do pino 5 (VAGC) do integrado. 

Contudo, o valor do ganho VAGC é controlado através de um circuito com um amplificador, cuja 

entrada positiva encontra-se ligada, diretamente, ao fotodíodo. Assim, o valor da diferença de corrente 
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que é registada a cada momento pelo fotodíodo, irá influenciar o valor do ganho do amplificador de 

transimpedância. 

Assim, com este ensaio pretendemos caraterizar o sinal, nas duas situações limite. Quando o 

ganho de transimpedância é mínimo (Ensaio III.A) e quando é máximo (Ensaio III.B).  

 

 

Figura 25: Diagrama de olho  – Ensaio III.A (esquerda) e III.B (direita) 

No ensaio III.A, o sinal à saída do sistema tem uma forma muito semelhante ao sinal de entrada, 

no entanto, há uma diminuição de 45dB  na amplitude do sinal, conforme é evidente na Figura 25, e no 

gráfico-síntese presente na Figura 27. 

No ensaio III.B, o sinal à saída do sistema também apresenta uma forma semelhante ao sinal de 

entrada, no entanto nesta simulação apenas ocorreu diminuição de 7dB  na amplitude do sinal, 

conforme é evidente na Figura 25, e no gráfico-síntese presente na Figura 27.  

 

 

Ensaio IV – Sistema com perdas geométricas, com colimador e com 1º andar de 

amplificação de ganho controlável e com 2ª andar de amplificação 

 

Neste ensaio, pretende-se observar a resposta do sistema à variação da distância entre o emissor 

e o recetor. Para tal, irá ser variada uma das condições pré-estabelecidas na Tabela 1, nomeadamente, 

a distância do canal. No ensaio IV.A, foi estabelecida a ligação com uma distância de 70 metros entre 

o emissor e o recetor (Av1 = 43.5dB), no ensaio IV.B, foi estabelecida com uma distância de 340 metros 

(Av1 = 62dB). Para tal, foi acrescentado um segundo andar de amplificação de ganho constante (Av2 = 

10) para compensar o aumento da distância, sendo que, o ganho do primeiro amplificador foi sendo 

controlado de forma a obter na saída do sistema uma resposta semelhante em ambas as situações. 
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Figura 26: Diagrama de olho  – Ensaio III.A 70 metros (esquerda)  e III.B 340 metros (direita) 

Quer no Ensaio IV.A, quer no Ensaio IV.B, o sinal à saída do sistema é semelhante ao sinal inicial, 

antes do processo de comunicação, visível na Figura 26. No primeiro caso, ocorreu uma queda de 

1.14dB da amplitude do sinal (amplitude do sinal de entrada 27.51dB, amplitude do sinal na saída 

26.37dB). O valor da queda, no segundo caso, foi muito semelhante ao valor obtido no ensaio anterior 

(1.08dB).  

Com esta simulação conseguimos perceber que através do controlo automático do ganho do 

amplificador de transimpedância, é possível controlar o sinal à saída do recetor ótico, o que permitirá 

que este sinal seja estável (não apresenta grandes oscilações) consoante, o valor da corrente que é 

detetada pelo fotodetetor. Podemos obter assim um gráfico, que representa qual o valor do ganho que 

necessitamos introduzir no primeiro andar de amplificação para obtermos à saída do sistema um sinal 

constante em amplitude. 
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Finalmente, podemos através de um gráfico (Figura 27), representar as potências elétricas e as 

suas variações ao longo dos ensaios. Assim, encontra-se representado com barras de cor laranja no 

gráfico, a potência elétrica à entrada do laser, ou seja, a potência do sinal originado na modulação do 

sinal; e representado a com barras de cor azul, o a potência elétrica à saída do recetor ótico (ao longo 

dos ensaios vai variando qual o último componente do recetor). 

 

Figura 27: Gráfico-síntese das potências ao longo dos ensaios 

3.2.2. Simulações com ruído no sistema de comunicação ótico 
 

Neste segundo conjunto de simulações introduzi ruído no sistema de comunicação. O objetivo era 

introduzir ruído em cada um dos componentes do sistema de comunicação (emissor, canal de 

propagação e recetor) mas devido a limitações do simulador apenas me foi permitido introduzir ruído 

no fotodetetor, representado na Figura 28. 

Ensaio α – Sistema com ruído no fotodetetor 

 
Figura 28: Sistema de comunicação com ruído no fotodetetor 
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Para tal, introduziu-se shot noise no componente, sendo esse ruído colocado através da 

introdução do valor da potência equivalente de ruído (Noise Equivalent Power – NEP) presente nas 

especificações do fotodetetor SFH2701. 

 
Figura 29: Diagrama de olho com ruído 

A introdução de ruído provocou a distorção do sinal (Figura 29) na receção do fotodetetor, desta 

forma percebemos que na presença de ruído é necessário introduzir filtros para suavizar o efeito 

prejudicial que o ruído tem sobre o sinal. 

 

Ensaio β – Sistema com ruído imposto por outros sinais à entrada do recetor 

 

O fotodetetor apresenta uma curva de sensibilidade bem definida, ou seja, ele não recebe apenas 

sinais no comprimento desejado para a sua operação pelo que existe a possibilidade de introduzir-se 

ruído ao sistema pela presença de outros sinais num intervalo de comprimentos de onda bem definidos 

– ver Anexo C – Curva de Sensibilidade do Fotodetetor. 

Assim se introduzirem sinais com diferentes comprimentos de onda pode-se observar qual o 

comportamento do fotodetetor a essa variação do comprimento de onda. 
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Com as especificações do fotodetetor e com o resultado obtido no gráfico, permite concluir que 

todos os sinais cujo comprimento de onda se situa no intervalo 400nm ≤ λ ≤ 1100nm podem influenciar 

o sistema de comunicação ótico. Assim, todos os sinais visíveis e do infravermelho próximo, que não o 

sinal do emissor ótico, podem ser prejudiciais para o sistema. 

No entanto, este problema pode ser solucionado com a adição de mais um componente ao recetor 

ótico. Esse componente pode ser um filtro ótico com uma elevada seletividade, o que representa um 

elevado custo no seu investimento para o projeto, ou então, a adição de diafragmas no fotodetetor. 

3.3. Conclusões do capítulo 
 

O presente capítulo possibilitou a compreensão mais aprofundada do conceito da propagação em 

espaço livre. Apresentaram-se as perdas geométricas e qual a sua influência na perda de sinal. Foram 

abordados os efeitos da absorção, da dispersão e da turbulência na atmosfera, que os sinais óticos 

sofrem durante o processo de propagação, tendo-se definido que, para minimizar as perdas na 

atmosfera a frequência central de trabalho do meu sistema de comunicação ótico como sendo λ = 

850nm. 

De seguida, foram apresentadas simulações utilizando o software OptiSystem. Simulou-se a 

influência das perdas geométricas no sinal e concluiu-se que era necessário introduzir um colimador 

de forma a diminuir o seu ângulo de divergência (diminuição das perdas geométricas). 

 Posteriormente, analisou-se a influência do ganho variável num amplificador de transimpedância 

e quais as vantagens que este permitia, nomeadamente, a variação da distância de comunicação. No 

entanto, houve a necessidade de implementar um segundo andar de amplificação para conseguirmos 

distâncias superiores no processo de comunicação. O sinal no fotodetetor tem de ser amplificado para 

tornar possível  que o sinal seja utilizado nos restantes blocos do recetor (no processamento e 

descodificação). 

Por fim, introduziu-se ruído nas simulações efetuadas e vimos que ocorriam distorções no sinal 

devido ao shot noise. Assim, se a amplitude deste ruído for muito maior que o sinal detetado temos que 

implementar um de duas soluções: arranjar um fotodetetor que introduza menos ruído no sistema, ou 

então, aumentar a potência de sinal ótico no emissor. Se o sinal é detetável, mas existe muito ruído de 

várias frequências pode ser utilizado um amplificador sintonizado  que elimine os sinais cuja frequência 

não interessem para o projeto, no entanto, se o ruído que se manifesta for da banda de frequências 

dos sinais que nos interessam não é uma solução viável de aplicar-se no sistema. 

Por fim, apresentou-se a possível influência que outros sinais podem ter no recetor do sistema, 

devido à sua sensibilidade em torno do comprimento de onda central de trabalho. Com esta simulação 

conclui que necessitávamos de um filtro ótico, ou então, de diafragmas para não permitir a influência 

que outros sinais possam ter sobre o nosso sistema.  
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Capítulo 4 

 

4. Sistema de Comunicação Ótico  

 

No presente capítulo são descritos o modelo e o funcionamento quer do emissor ótico, quer do 

recetor, que são os focos desta dissertação.  São igualmente analisados todos os componentes do 

emissor e do recetor ótico e os valores dos parâmetros que caracterizam cada componente. É 

apresentado o desenho do circuito para impressão em placa de circuito impresso do emissor e do 

recetor.  

Relativamente aos programas utilizados para a realização da dissertação, foram utilizados o 

OrCAD Capture CIS – Lite e o Eagle. O OrCAD dispõe de um enorme conjunto de componentes, 

tornando-o num programa complexo e robusto que permite de uma forma fácil a construção de circuitos. 

O Eagle permite converter esquemas elétricos de circuitos em placa de circuito impresso, o que torna 

possível visualizar, todos os componentes do sistema, como na realidade são produzidos pelos 

diferentes fabricantes e estabelecer todas as ligações usando pistas pré-definidas impressas na placa. 

 

4.1. Emissor Ótico  

 

Um sistema emissor, normalmente apresenta o diagrama de blocos expresso na Figura 30. Depois 

da fonte de informação é necessário codificar os bits de informação e modular esses bits, depois desta 

fase, os dados passam para a fonte ótica que é responsável pela conversão elétrica/ótica de forma a 

posteriormente, serem enviados para um canal de transmissão através de um designado feixe ótico. 

 

Figura 30: Diagrama de blocos de um emissor ótico 

No emissor ótico desta dissertação, apenas foi projetado o circuito responsável pela emissão da 

informação e não o codificador, nem o desmodulador. 

 O esquema elétrico escolhido para fazer a transmissão dos dados é adaptado de um circuito já 

existente, implementado com recurso a dois circuitos integrados, e que tem como objetivo constituir-se 

como um emissor ótico de dados em espaço livre [23], [24]. 

O MAX3643 é um circuito integrado com a dimensão de 4 mm por 4 mm, e  24 pinos que 

possibilitam o controlo da corrente de excitação do laser. Quanto ao circuito integrado DS1865 é um 

controlador que verifica qual a potência luminosa emitida pelo laser e que ajusta a corrente de excitação 

fornecida pelo MAX3643 de modo a manter essa potência luminosa constante.  

A Figura 31 apresenta o circuito que permite a transmissão de informação com esses integrados, 

neste caso projetado para trabalhar até a frequência máxima de 200MHz. 
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Figura 31: Circuito com componentes integrados do emissor ótico 

 

4.1.1. Dimensionamento do Emissor Ótico 

 

Relativamente ao dimensionamento do emissor ótico, foram seguidas as recomendações 

presentes nas especificações do integrado MAX3654, bem como, a adaptação efetuada noutro 

trabalho, modificando-a de modo a satisfazer as exigências do meu emissor ótico pretendido [23], [24]. 

Existem diversos componentes (resistências, condensadores e díodos) que envolvem o circuito 

integrado MAX3643, de forma a permitir o dimensionamento das correntes, das tensões e das 

frequências de operação do circuito do emissor ótico, como podemos observar na Figura 31. No 

Apêndice A – MAX3643 – Caraterização do Integrado e no Apêndice B – DS1865 - Caraterização do 

Integrado, podem ser observados a configuração, a função dos pinos dos integrados, e ainda o 

esquema elétrico do interior dos integrados [23], [24].  

As resistências R1 e R2, estabelecem um divisor de tensão aplicado ao sinal de entrada (VIN), o 

que permite fazer a proteção tanto do circuito integrado como do laser. Para além disso, com esta 

montagem é feito o acoplamento do sinal ao circuito. O sinal proveniente deste divisor de tensão é o 

sinal de entrada no integrado MAX3643, mais especificamente nos pinos IN+ e BEN+. Enquanto que o 

pino IN+ é o responsável pela aceitação dos bits de informação, o pino BEN+ (quando ativo) é o 

responsável por permitir a emissão de luz pelo laser.  Neste caso, ligaram-se os pinos IN+ e BEN+ ao 
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mesmo ponto do circuito, significando que quando o sinal de entrada VIN está no nível baixo o laser 

está desligado. Quando a entrada VIN está no nível alto, a entrada BEN+ permite a excitação do laser 

de acordo com o dimensionamento feito nos pinos MODSET e BCMON, como será visto mais à frente 

[23], [24]. 

A tensão máxima de entrada no pino IN+, de acordo com as especificações do integrado é 0.8V, 

sendo utilizado a expressão 14 para obtermos a relação entre as resistências R1 e R2: 

 
2

2 1

R
V VIN IN

R R
= +

+
                                                     (14) 

Para tal, considerou-se para o sinal de entrada VIN o mesmo impulso retangular, mas para efeito de 

cálculo apenas o seu valor máximo, de 5 V. Visto que a relação entre 𝑉𝐼𝑁+ e VIN é de 0.16, o 

dimensionando das resistências foi feito considerando 100 Ω para R2 e 600 Ω para R1, o que significa 

que o valor máximo obtido para VIN+ ≈ 0.71V, respeitando os limites impostos [23], [24]. 

Tendo em conta as especificações do laser escolhido, para a temperatura de 25 ºC, e o Anexo D 

– Especificações do laser OPV310Y, o laser tem um valor de corrente de limiar (corrente de threshold, 

Ith) a variar entre os 0.8 mA e os 3 mA e de corrente de operação entre os 7 mA e os 12 mA.  A corrente 

máxima à saída do integrado MAX3643, no pino IMAX (𝐼𝑀𝐴𝑋) é dada pela expressão 15.  

 I I IMAX BIAS MOD= +                                                    (15) 

a corrente de modulação, 𝐼𝑀𝑂𝐷, e a corrente de polarização, 𝐼𝐵𝐼𝐴𝑆, são desligadas se a sua soma 

ultrapassar o limite definido pela resistência do pino IMAX (𝑅𝐼𝑀𝐴𝑋). A Figura 32 mostra a curva 

característica do laser OPV310Y e as suas correntes de polarização e de modulação [23], [24]. 

 

Figura 32: Curva característica do laser OPV310Y [25] 

Pela observação da figura, entende-se que a corrente de polarização - IBIAS é um valor constante 

que coloca o laser a funcionar na região linear e numa faixa para além do seu valor de limiar (corrente 

threshold - 𝐼𝑡ℎ). 

Por outro lado, a corrente de modulação é alternada e está sincronizada com a tensão de entrada. 

Sendo assim, escolheu-se para a corrente 𝐼BIAS o valor de 7 mA e para a corrente 𝐼𝑀𝑂𝐷 máxima o valor 
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de 5 mA. É agora possível controlar a corrente máxima à saída do controlador escolhendo 

adequadamente o valor de 𝑅𝐼𝑀𝐴𝑋 [23], [24]. 

Segundo as especificações do controlador MAX3643, o valor de 𝑅𝐼𝑀𝐴𝑋 é feito recorrendo à Tabela 

2 e por uma estimativa do valor, tendo em conta, o valor da corrente mínima e máxima do controlador. 

Resistência RIMAX (kΩ) Corrente IMAX mínima (mA) Corrente IMAX máxima (mA) 

3 155 - 

5 100 150 

10 50 75 

Tabela 2: Especificações do limite de corrente à saída do controlador  

Segundo a Tabela 2, para uma corrente 𝐼𝑀𝐴𝑋 de 12 mA estima-se a utilização de uma resistência 

no pino IMAX de 40 kΩ, reduzindo a possibilidade de queimar o laser.  No entanto, por imposição do 

fabricante, o valor máximo para RIMAX é de 15 kΩ sendo esse o valor que utilizei no dimensionamento 

da resistência 𝑅𝐼𝑀𝐴𝑋 [23], [24]. 

Para poder controlar tanto a corrente de modulação 𝐼𝑀𝑂𝐷, como a corrente de polarização  𝐼𝐵𝐼𝐴𝑆, 

são introduzidas no circuito duas resistências, respetivamente 𝑅𝑀𝑂𝐷𝑆𝐸𝑇 e 𝑅𝐵𝐶𝑀𝑂𝑁.  

O valor da resistência 𝑅𝑀𝑂𝐷𝑆𝐸𝑇 pode ser obtido, segundo as especificações do controlador 

MAX3643, através da expressão 16. 

1.2 GMODR RMODSET MOD
IMOD


= −                                              (16) 

onde 𝑅𝑀𝑂𝐷 e 𝐺𝑀𝑂𝐷, segundo as especificações do fabricante, são tipicamente 50 Ω e 88 mA/mA e 

significam, respetivamente, a resistência interna do pino MODSET e o ganho de corrente de modulação 

[23], [24]. 

O valor da resistência 𝑅𝑀𝑂𝐷𝑆𝐸𝑇 deve ser escolhido para produzir a corrente máxima de modulação 

para a temperatura de funcionamento do laser escolhido. Considerando uma corrente de modulação 

𝐼𝑀𝑂𝐷  de 5 mA, o valor da resistência 𝑅𝑀𝑂𝐷𝑆𝐸𝑇  é de 21.07 kΩ. Assim sendo, assume-se para a resistência 

𝑅𝑀𝑂𝐷𝑆𝐸𝑇 o valor de 18 kΩ o que permitirá ter uma corrente de modulação 𝐼𝑀𝑂𝐷 de 5.85 mA.   

A resistência 𝑅𝐵𝐶𝑀𝑂𝑁 é obtida sabendo o ganho de corrente de polarização, 𝐺𝐵𝑆𝑀, e que a tensão 

aos seus terminais, 𝑉𝐵𝐶𝑀𝑂𝑁, tem de ser inferior a 1.4 V. A resistência 𝑅𝐵𝐶𝑀𝑂𝑁 é determinada, segundo as 

especificações do controlador MAX3643, através da expressão 17. 

 
VBCMONRBCMON

I GBIAS BSM
=


                                                      (17) 

para uma corrente 𝐼𝐵𝐼𝐴𝑆 de 7 mA e com um ganho 𝐺𝐵𝑆𝑀 de 14 mA/A obtém-se uma resistência 𝑅𝐵𝐶𝑀𝑂𝑁 

de 14.29 kΩ. Assim sendo, considera-se para a resistência 𝑅𝐵𝐶𝑀𝑂𝑁 o valor de 15 kΩ o que permitirá ter 

uma corrente 𝐼𝐵𝐼𝐴𝑆 de 6.66 mA, superior à corrente de limiar (3 mA).   

O pino OUT+ e o pino BIAS+ são os pinos responsáveis pela saída das correntes de modulação 

e polarização respetivamente. Ligado a estes pinos, em série, uma resistência de amortecimento, 𝑅𝐷 

(𝑅𝐷1 para o pino OUT+ e 𝑅𝐷2 para o pino BIAS+), aumenta a resistência à passagem de corrente no 

laser. A soma do valor desta resistência com a resistência equivalente do laser, 𝑅𝑙𝑎𝑠𝑒𝑟, deve ser de, 
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aproximadamente, 15 Ω. Uma vez que a resistência típica de um laser VCSEL varia entre 4 Ω a 6 Ω, 

considera-se a sua impedância 5 Ω, o que resulta numa resistência 𝑅𝐷1 e 𝑅𝐷2 de 10 Ω [23]. 

Os pinos OUT- e BIAS- permitem a saída da corrente de modulação e da corrente de polarização 

respetivamente, quando a entrada do pino BEN está no nível baixo. Deve ser ligado ao pino OUT- uma 

resistência de 15Ω (R3) seguido de um díodo de comutação (díodo 1N4148), que por sua vez liga ao 

ânodo do VCSEL do OPV310Y. Em relação ao pino BIAS-, é ligado uma resistência de 10Ω (R4), um 

díodo 1N4148 e a um condensador (C1) de 10 pF a VCC (3.3V), não permitindo a passagem da corrente 

nesse sentido [23], [24]. 

Em altas frequências, como é o caso, devemos também introduzir uma ligação RC (RCOMP e CCOMP) 

ligada, em paralelo, entre o cátodo do laser e a terra, para reduzir a distorção do duty-cycle do laser, 

causada por indutâncias parasitas. Neste circuito usou-se para RCOMP o valor de 22 Ω e para CCOMP de 

27 pF, o que resulta, tendo em conta a expressão 18, numa frequência de corte de 267.9MHz, ou seja, 

este circuito tem imposta a limitação que não poderá exceder a frequência dos 250MHz  [23], [24].  

1

2
XC

f Cc
= −                                                            (18)                            

4.1.2. Dimensionamento do circuito de alimentação 

 

Para fazer face às necessidades energéticas do emissor ótico, é necessário fazer um 

dimensionamento de um circuito capaz de fornecer energias aos componentes integrados, bem como, 

ter em conta os valores necessários à operação do laser OPV310Y. Assim, no âmbito deste trabalho 

foram estudadas duas possibilidades para alimentação do circuito.  

A primeira opção foi a alimentação do circuito através de uma fonte externa à placa de circuito 

impressa do emissor, ou seja, através de um elemento colocado na placa, nomeadamente através de 

um conetor Board-to-Wire é possível alimentar o circuito.  

Esta opção é mais vocacionada para testes em bancada, ou seja, possibilita alimentarmos o 

circuito sem termos nenhuma alimentação finita, no sentido em que, conseguimos realizar testes e 

operar o sistema de comunicação sem estarmos limitados ao seu consumo de energia em operação. 

A segunda opção foi a alimentação do circuito através de um pequeno circuito com uma pilha, que 

é colocada junto do circuito impresso. Neste caso, utilizou-se uma pilha recarregável de 9V com um 

regulador de tensão, com a intenção de converter em 3.3V a tensão necessária para o nosso sistema, 

como é possível observar na Figura 33.  

A escolha de utilizar um circuito com uma pilha com 9V recarregável em vez de uma de 3.3V com 

corrente suficiente para alimentar o circuito, foi de forma a reaproveitar o material existente, ou seja, 

como já possuíamos as pilhas de 9V, foi só dimensionar um circuito que permitisse alimentar o sistema 

com uma tensão de 3.3V recorrendo a um regulador de tensão, neste caso, o LM317. No entanto, em 

termos energéticos, esta solução não é vantajosa, devido a elevada dissipação de energia que vai 

ocorrer no regulador e ao aquecimento que irá provocar na placa de circuito impresso. 

Esta opção é vocacionada para a realização de testes de campo, ou seja, possibilita a utilização 

do sistema de comunicação ótico em qualquer lugar, sem estarmos limitados pela fonte externa, mas 
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estando limitados em termos de tempo, ou seja, o tempo que demora a descarregar a pilha até um 

valor que deixa de ser possível operar o sistema.  

 

Figura 33: Circuito alimentação com pilha 9V  

No entanto, é necessário fazer umas contas para vermos qual é duração de tempo que prevejo 

que consiga ter energia para fazer funcionar o emissor ótico sem ser necessário recorrer à substituição 

da pilha. 

Sendo assim, e recorrendo as especificações do MAX3643, do DS1865 e do OPV310Y, vemos 

que em termos de corrente, a aproximação do consumo de corrente é dada pela expressão 19. 

I I I Iop MAX DS OPV + +                                                (19) 

sendo o valor de IMAX dado pela expressão 20. 

I I I IMAX SUP MOD BIAS= + +                                             (20) 

sendo o valor máximo da corrente de operação, ISUP = 51 mA, o valor da corrente de modulação 

máximo, IMOD = 85 mA e o valor da corrente de operação, IBIAS = 70 mA, o que dá um valor máximo de 

corrente necessário para alimentar o integrado MAX3643 de 206 mA, IMAX = 206 mA. 

Quanto ao valor da corrente do controlador DS1865, o seu valor de corrente de alimentação 

máximo é IDS = 10 mA. E finalmente, o valor de corrente máximo de operação do laser é IOPV = 12 

mA. 

Assim, o valor de corrente necessário para fornecer ao emissor, de forma a que ele trabalhe de 

forma contínua é Iop = 228 mA. 

Analisando as especificações da pilha 6LR61 que iremos utilizar junto com o circuito, vemos que 

a capacidade da pilha é nos dado pela Figura 34.  

 

Figura 34: Capacidade da pilha em função da corrente de descarga 
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E no nosso caso, temos que para uma descarga de 228 mA, o valor de capacidade da pilha é 

aproximadamente 400 mAh (valor extrapolado da Figura 34).  

cap
toper

Iop
=                                                               (21) 

sendo toper o tempo de operação, cap a capacidade da pilha e Iop a corrente máxima solicitada ao circuito 

de alimentação por todo o circuito do emissor ótico  

Assim e atendendo à expressão 21, dá-nos um tempo de operação de cerca de 2h. 

4.1.3. Desenho do circuito do emissor em placa de circuito impresso 

 
De seguida, procedeu-se ao projeto do circuito do emissor no programa Eagle, versão 9.0.1, com 

o objetivo de produzir uma placa de circuito impresso (PCB – Printed Circuit Board). O Eagle possibilita 

o desenho do circuito elétrico em esquema (.sch) e depois de finalizado, gerar o projeto em formato de 

placa impressa (.brd).   

Uma placa de circuito impresso suporta e estabelece ligações elétricas entre componentes 

elétricos usando pistas condutoras. Quanto aos componentes, eles são soldados na placa de forma a 

fixá-los, trazendo vantagem no processamento dos impulsos entre componentes. 

As placas podem ter diferentes constituições no seu substrato. Podem ter apenas uma camada de 

cobre, duas camadas de cobre, ou então, múltiplas camadas em ambos os lados do substrato.  

Na Figura 35 é representado o projeto final para a placa de circuito impresso do circuito com os 

componentes integrados a serem os responsáveis pela excitação e controle do laser, bem como do 

circuito de alimentação, responsável por alimentar os componentes integrados.   

 

Figura 35: PCB do emissor ótico 
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Como se verifica na imagem, um projeto PCB é composto por duas camadas. A camada superior, 

representada na figura pelas linhas vermelhas, e a camada inferior, representada com as linhas azuis. 

Para fazer um projeto PCB há considerações a ter em conta, nomeadamente na largura das linhas que, 

como é visível na figura, diferem nas ligações feitas aos componentes representados, por BNC, 

CONNECTOR, OPV310Y e o circuito de alimentação.  

O componente representado por BNC, é um conector coaxial macho e permite a entrada do sinal 

que se pretende transmitir pelo laser.  

O componente representado por CONNECTOR, dispõe de três conectores que permitem a 

entrada de sinais distintos, no pino 1 uma tensão continua de 3.3 V que alimenta o integrado MAX3643 

e no pino 2 o sinal terra (GND).  

O componente representado por OPV310Y, é a fonte luminosa do circuito, que irá transmitir a 

informação. Visto que o laser é uma componente chave neste circuito, as suas ligações têm também 

uma maior largura, de forma a diminuir a sua resistência na linha. O princípio base é que uma linha 

mais fina levasse o sinal a várias outras linhas, teria uma resistência superior em comparação com uma 

linha de maior largura, ou seja, é necessária uma linha mais larga de forma a evitar problemas com o 

sobreaquecimento e possível derretimento da placa.  

Ao mesmo tempo, as escolhas das respetivas espessuras foram também com base na corrente 

que percorrem as diferentes linhas do circuito. Ou seja, ligações com maior corrente requerem 

espessuras maiores, e ligações com baixas correntes, podem utilizar ligações mais finas. 

Outro aspeto importante a ter em consideração na transformação do desenho elétrico para o 

formato PCB é o espaçamento entre elementos constituintes do circuito. Assim, o Eagle permite definir 

um conjunto de regras. No caso do meu circuito, o espaçamento foi definido da recorrendo as Tabelas 

3 e 4, sendo que as unidades definidas em mils (1 mil = 0,0254 mm) 

 WIRE PAD VIA 

WIRE 7   

PAD 6 6  

VIA 15 15 15 

Tabela 3: Regras de espaçamento no transporte de sinais distintos  

 SMD PAD VIA 

SMD 6 6 6 

Tabela 4: Regras de espaçamento no transporte de sinais iguais 

No Apêndice C – Layout Emissor Ótico podem ser observados os três esquemas em tamanho real 

da placa, estando representado em primeiro lugar todo o circuito, em segundo lugar, com as ligações 

a vermelho, a camada superior (TOP) e em terceiro lugar, com as ligações a azul, a camada inferior 

(BOTTOM). A placa tem a dimensão de 7.6 cm de largura por 9.6 cm de comprimento.  

Para cumprir com as especificações do projeto, com as necessidades e as dimensões dos 

diferentes componentes, foi necessário criar inúmeras bibliotecas, uma vez que na base do Eagle 

existem inúmeros componentes, mas em algumas situações estes componentes não se adequavam 

às exigências impostas pelo material que possuíamos na realidade. 
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Assim, as bibliotecas criadas para a criação do emissor foram: 

• Biblioteca Board-To-Wire: Elemento conetor entre a placa e os fios que permitem a alimentação 

externa do circuito; 

• Biblioteca Coaxial: Elemento que estabelece a ligação entre o cabo coaxial e o circuito de 

emissão ótico; 

• Biblioteca Integrados: Onde estão presentes os elementos integrados, nomeadamente o 

MAX3643 e o DS1865;  

• Biblioteca Pilha: Elemento que alimenta internamente o circuito de emissão: 

• Biblioteca Laser: Elemento que constitui o elemento responsável pela emissão ótica da 

informação, o laser OPV310Y; 

Após ter finalizado todas estas etapas, encomendou-se o circuito final em PCB na China, através 

do website www.allpcb.com. 

Esta empresa é especialista na produção de placas de circuito impresso, tendo por objetivo a 

entrega das placas no prazo variável entre uma a duas semanas, consoante fatores externos. 

Esta solução é a mais viável para a concretização da placa desta dissertação devido às reduzidas 

dimensões dos integrados, de forma a cumprir as regras impostas relativas ao espaçamento entre 

componentes, linhas e buracos. Depois de receber a placa, procedeu-se à colocação dos componentes 

na placa para realizar os testes experimentais.  

4.2. Diagrama de blocos do Recetor Ótico 
 

No presente subcapítulo é descrito o diagrama de blocos do recetor ótico. Procede-se depois à 

análise de cada um desses blocos de forma isolada, ou seja, são projetados os circuitos de cada bloco 

do recetor ótico. Finalmente é feita a integração dos blocos, de forma a realizar o desenho do circuito 

impresso que foi enviado para produção do PCB.  

O recetor ótico converte o sinal ótico recebido novamente num sinal elétrico. Tem como objetivo a 

reconstrução do sinal oriundo de uma determinada fonte emissora. Um recetor é constituído pelos 

seguintes componentes: um fotodetetor, um pré-amplificador, um igualador, amplificador principal com 

ganho controlável e um circuito de amostragem para recuperar o sinal inicial. O diagrama de blocos de 

um recetor ótico encontra-se esquematizado na Figura 36 [26], [27]. 

 

Figura 36: Diagrama de blocos de um recetor ótico 

Para concretização desta dissertação, o diagrama de blocos que é proposto é o representado pela 

Figura 36, que é constituído pelo fotodetetor SFH2701, seguido do primeiro andar de amplificação que 

http://www.allpcb.com/
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é constituído por um amplificador de transimpedância materializado pelo circuito integrado MAX3654, 

sendo auxiliado com um circuito de controlo automático do ganho, pelo amplificador OPA380, e 

finalmente o segundo andar de amplificação com o amplificador THS4021 [28] 

Este circuito apenas constitui o front-end de um recetor ótico, sendo que as questões da 

desmodulação dos sinais recebidos, bem como a sua descodificação, não foram equacionados no 

circuito de base do recetor ótico de base desta dissertação, esquematizado na Figura 37. 

 

Figura 37: Diagrama de blocos do recetor ótico 

4.2.1. Funcionamento e especificações do fotodetetor 

 

O recetor converte o sinal ótico recebido num sinal elétrico. O fotodetetor tem a capacidade de 

transformar energia luminosa, em energia elétrica. O efeito fotoelétrico ocorre quando um fotão com 

energia suficiente atinge o díodo, criando um par eletrão-buraco. Se a absorção ocorrer na região de 

depleção da junção, os eletrões e os buracos movem-se sobre a ação do campo elétrico criado aí 

existente dando origem a uma corrente elétrica no fotodetetor. A corrente total do fotodíodo é a soma 

da corrente escura (corrente que é gerada na ausência de luz) com a fotocorrente originada pelo efeito 

fotoelétrico. A corrente escura deve ser minimizada para maximizarmos a sensibilidade do fotodíodo 

[29], [30]. 

O fotodíodo PIN é baseado numa junção com materiais “p-n”, separados por um material 

intrínseco. Por material intrínseco entende-se um material sem dopantes, isto é, com a concentração 

de buracos igual à concentração de eletrões. O fotodíodo funciona quando polarizado inversamente. A 

incidência de luz, não existindo perdas origina a criação de um par eletrão-buraco por cada fotão 

incidente. Esta geração de pares eletrão-buraco nunca é totalmente eficiente, existindo sempre perdas. 

Estes dispositivos apresentam uma responsividade entre 0.4 e 0.7 A/W e são mais usados para 

ligações a curtas distâncias [29], [30]. 

O fotodíodo utilizado foi um fotodíodo do tipo PIN SFH2701 da empresa OSRAM Opto Electronics. 

Este componente recebe o feixe de luz emitido pelo emissor laser, convertendo-o num impulso elétrico. 

Tem uma responsividade máxima de 0.5 A/W, com um comprimento de onda incidente de 780nm e 

para um sinal vermelho visível (650nm), uma responsividade de 0.45 A/W. Tem uma sensibilidade 

máxima para um comprimento de onda de 820nm, o que comparando com o nosso comprimento de 

onda, significa que o fotodetetor está a funcionar quase na situação ideal, muito perto do máximo de 

responsividade. Apresenta uma capacidade de 3 pF. Apresenta uma boa linearidade quando trabalha 

no modo fotocondução, introduzindo a corrente escura muito reduzida, o seu valor máximo é 5 nA. O 

componente tem uma potência equivalente de ruído (admitindo que VR = 5V, λ = 650nm) de 

0.009pW/√𝐻𝑧. A corrente de fotogeração do componente é 1.4μA, admitindo que VR = 5V, λ = 780nm 
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e que a potência incidente na sua superfície é 0.5mW/cm2. Este dispositivo funciona eficientemente 

desde os -40ºC até os 85ºC. 

 

4.2.2. Funcionamento e especificações do amplificador de transimpedância  

 

Após a receção do sinal por parte do fotodetetor, procede-se à sua pré-amplificação. Para tal, 

utilizou-se um amplificador de transimpedância o que significa que ocorre a conversão da corrente de 

entrada numa tensão na saída. A Figura 38 apresenta o esquema do recetor ótico com o fotodetetor e 

o amplificador de transimpedância.  

 

Figura 38: Recetor ótico com 1ºandar de amplificação  

4.2.2.1. Dimensionamento das ligações ao integrado MAX3654 

O integrado MAX3654 é um amplificador de transimpedância altamente linear e de baixo ruído. O 

seu ganho (transimpedância) pode ser ajustado entre os 43.5dBΩ e os 62dBΩ usando uma tensão com 

um controlo externo (pino VAGC). Consegue operar com frequências de trabalho dos 47MHz aos 

870MHz, sendo que o seu desvio de ganho máximo é ±0.75dB. 

Nas entradas (IN+ e IN-) e nas saídas (OUT+ e OUT-) do integrado foi colocado um condensador 

(C1, C2, C3 e C4 respetivamente) de valor 1 nF com o objetivo de filtrar as possíveis componentes 

contínuas introduzidas pelos elementos do circuito. 
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Quanto à alimentação do circuito, e de acordo com as especificações do amplificador, 

necessitamos de ter os pinos MUTE, VCC@1, VCC@4, VCC@9, VCC@12 ligados a uma fonte de 

tensão de 5V e com uma corrente de operação (IOp) entre os 136 e os 170mA. 

Os dois núcleos de ferrite, BLM15HD182, foram inseridos no circuito entre a alimentação e o 

fotodíodo de forma a remover qualquer ruído de alta frequência originado na fonte de tensão.  

O pino VAGC define o ganho de transimpedância através de três estágios comutáveis de ganho, 

cada um com um controlo de ganho continuamente variável, como é demonstrado no Apêndice D – 

MAX3654 - Caraterização do Integrado. Isto produz um ganho continuo variável inversamente 

proporcional, que vai desde os 62dBΩ (quando o vAGC = 0.175V) até 43.5 dBΩ (quando vAGC = 1.4V), 

dado pela expressão 22. 

175
62 20logZT

vAGC

 
= +  

 
                                                 (22) 

0.175 1.4vAGC   

onde ZT é o valor do ganho de transimpedância dado em dBΩ, vAGC é o valor da entrada do pino VAGC 

em mV. 

Para valores inferiores a vAGC ≤ 0.175V o ganho é constante e máximo. 

Um conjunto de comparadores examina o valor de tensão à entrada do pino VAGC e seleciona a 

gama de valores em se enquadra. Uma vez que existem duas regiões onde se altera a gama de valores 

de operação, nomeadamente aos 350mV e aos 700mV, podem ocorrer desvios na saída que pode 

levar à interrupção momentânea da receção dos sinais, como é possível observar pela Figura 39. 

 
Figura 39: Ganho de transimpedância em função da tensão e da frequência [28] 

O pino HYST permite controlar o nível de histerese de forma a limitar a queda no ganho de 

transimpedância imposto pelas transições entre os diferentes estágios de ganho. O nível de histerese 

é controlado pelo valor de RHYST sendo que é mínimo (0.13dB) quando este pino encontra-se desligado, 

ou seja, em circuito aberto.  

O pino MUTE deve ser alimentado com uma tensão superior a 0.8V de forma a poder funcionar 

em operação normal.  Quando o valor de alimentação desse pino é inferior a esse valor, o sinal de 

saída é atenuado em 45 dB. 
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Quanto à saída diferencial do amplificador, nomeadamente os pinos OUT+ e OUT-, devem ser 

ligados a um transformador balun, WBC1.1LB. O sinal no pino OUT+ encontra-se em oposição de fase 

em relação ao sinal no pino OUT-. Assim com a utilização deste componente é possível inverter a fase 

do sinal no pino OUT-, o que permite somar ambos os sinais. Assim, na saída do transformador, 

nomeadamente, no pino SEC obtemos um sinal “limpo” devido ao fenómeno da interferência destrutiva, 

que causa o cancelamento do ruido da transmissão. 

A resistência R3 apresenta o valor de 75Ω e representa um conetor externo, ou seja, uma ligação 

para fora do circuito do recetor, nomeadamente, uma saída coaxial. 

 

4.2.2.2. Controlo do ganho com recurso a dois amplificadores 

Conforme vimos, necessitamos de um circuito que seja responsável pelo controlo do ganho, ou 

seja, precisamos de implementar um circuito que consoante o valor da corrente recebida pelo 

fotodetetor faça a compensação do ganho de forma a manter à saída do andar de amplificação uma 

tensão constante de forma a evitar oscilações que possam ser prejudiciais para a deteção da 

informação enviada pelo emissor.  

A solução adotada foi aplicar um circuito com um amplificador operacional que apresenta-se duas 

caraterísticas essencias: baixo ruído e uma largura de banda suficiente tendo em conta a frequência 

de corte dimensionada no emissor ótico.  

Um dos possíveis amplificadores é o amplificador THS4021 cumpre estes requisitos, tendo um 

baixo ruído (1.5nV/√𝐻𝑧) e uma largura de banda a -3dB de 350 MHz. Outro amplificador que pode ser 

utilizado no mesmo circuito, é o amplificador OPA380, que apresenta um produto por largura de banda 

de 90MHz, bem como um ruído de 5.8nV/√𝐻𝑧.  

Para tal, foi dimensionado um circuito com o amplificador, onde a entrada positiva está ligada ao 

terminal do ânodo do fotodetetor, através de uma resistência de 10kΩ (R6). Quanto à entrada negativa 

possui o paralelo de um condensador (C5) e uma resistência (R5), seguido de uma resistência (R4) em 

série, antes de ligar com a saída do amplificador, como vemos na Figura 40. 

 

Figura 40: Circuito de controlo do VAGC 
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Para a obtenção da equação teórica do ganho do andar de amplificação, é necessário tecer 

algumas considerações inicias (Figura 41), nomeadamente: 

• O valor de ud = 0V, ou seja, a tensão no pino de entrada positivo é igual à tensão no pino de 

entrada negativo; 

• O valor de i+ = i- = 0, ou seja, não há corrente a entrar no pino +, nem no pino - do amplificador. 

  

Figura 41: Amplificador Operacional Ideal  

Assim, o valor do ganho AvOUT é dado pela expressão 23 que relaciona as ligações supracitadas 

e obedece as considerações iniciais: 

4

5 / / 5

v R
AvOUT

v R C

−
= +

+
                                               (23) 

onde v- é o valor da tensão no pino – e v+ é o valor da tensão no pino + do amplificador. 

Sendo que o valor teórico da montagem, tendo em conta o dimensionamento proposto é AvAGC = 

10 (AVAGC ≈ 20 dB). 

 

4.2.3. Funcionamento e especificações do 2º andar de amplificação 

 

Conforme concluímos no Capítulo 3 necessitamos de um 2ºandar de amplificação para 

conseguirmos transmitir com fiabilidade a informação que foi transmitida pelo emissor ótico. 

Desta forma, necessitamos de aplicar um segundo amplificador de forma a aumentarmos a 

potência do sinal para posteriormente ser desmodulado e amostrado. Para tal, usamos novamente o 

amplificador THS4021ID com uma associação de resistências, como é visível na Figura 42. 

 

Figura 42: Segundo andar de amplificação 
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 Neste circuito, V3 representa o sinal após a passagem pelo transformador WBC1.1LB. A 

resistência R3 representa a saída do recetor ótico, nomeadamente a saída coaxial do sistema. A 

associação de resistências R1 e R2 é responsável pelo cálculo do ganho do andar de amplificação. 

O valor do ganho do amplificador é dado pela expressão 24 que relaciona as ligações 

supracitadas: 

2

1

v R
AvOUT

v R

−= +
+

                                                    (24) 

onde v- é o valor da tensão no pino – e v+ é o valor da tensão no pino + do amplificador. 

Assim, o valor teórico de AvOUT tendo em conta o dimensionamento proposto é AvOUT = 11, ou 

então AVOUT ≈ 20.83 dB. 

 

4.2.4. Circuito completo, alimentação e desenho do circuito em PCB 

 

Assim, o circuito completo do recetor ótico, com o fotodetetor, o primeiro andar de amplificação e 

respetivo circuito de controlo automático do ganho (amplificador OPA380) e o segundo andar de 

amplificação está representado na Figura 43. 

 

Figura 43: Circuito completo do recetor ótico 

Para fazer face às necessidades energéticas do recetor ótico, é necessário utilizar duas fontes 

externas à placa de circuito impressa do recetor. Para tal, utilizou-se dois conetores Board-to-Wire para 

alimentar o circuito com as tensões de 5V (no amplificador de transimpedância MAX3654 e no 

OPA380), e de 9V/-9V (no amplificador THS4021).  
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Assim, em termos energéticos, a situação está resumida na Tabela 5. 

 

 

Na Figura 44 é representado o projeto final para a placa de circuito impresso do circuito com o 

fotodetetor, com o amplificador de transimpedância com o circuito de controlo automático do ganho e 

o segundo andar de amplificação. 

 

Figura 44: Desenho em PCB do recetor ótico  

Para fazer um projeto PCB há considerações a ter em conta, nomeadamente na largura das pistas 

que, como é visível na figura, diferem de componente para componente. As ligações efetuadas com o 

amplificador MAX3654 foram dimensionadas com uma espessura da pista de 0.25mm, todas as outras 

ligações têm uma espessura da pista de 0.5mm. As escolhas das respetivas espessuras foram também 

com base na corrente que percorrem as diferentes linhas do circuito. Ou seja, ligações com maior 

Controlo 
Automático 

Componente 
Tensão de 

alimentação (V) 
Corrente de 

alimentação (mA) 
Corrente máxima 

total (mA) 

 

Amplificador de Transimpedância 
MAX3654 

5 170 
 

2ºAndar de Amplificação THS4021 -9/9 10 

THS4021 
Amplificador de controlo automático 

do ganho THS4021 
-9/9 10 190 

OPA380 
Amplificador de controlo automático 

do ganho OPA380 
5 9.5 189.5 

Tabela 5: Gastos energéticos no recetor ótico 
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corrente requerem espessuras maiores, e ligações com baixas correntes, podem utilizar ligações mais 

finas. 

O componente representado por BNC, é um conector coaxial macho e permite a saída do sinal.  

O componente representado por CONNECTOR, dispõe de três conectores que permitem a 

entrada de sinais distintos. Na figura existem dois conetores destes, sendo um responsável por 

alimentar o amplificador de transimpedância, e o outro, responsável pela alimentação dos restantes 

amplificadores. Em ambos, o pino 2 está projetado como pino terra. O pino 1 do primeiro é a entrada 

dos 5V no circuito. O pino 1 e o pino 3, no segundo conetor é a entrada dos 9V e dos -9V no circuito, 

respetivamente.  

Outro aspeto importante a ter em consideração na transformação do formato esquemático em 

formato PCB é o espaçamento entre elementos constituintes do circuito. Assim, o Eagle permite definir 

um conjunto de regras. No caso do meu circuito, o espaçamento foi definido recorrendo às Tabelas 6 

e 7, sendo as unidades definidas em mils (1 mil = 0,0254 mm) 

 WIRE PAD VIA 

WIRE 12   

PAD 12 12  

VIA 25 25 25 

Tabela 6: Regras de espaçamento no transporte de sinais distintos 

 SMD PAD VIA 

SMD 6 6 6 

Tabela 7: Regras de espaçamento no transporte de sinais iguais 

No Apêndice E – Layout Emissor Ótico podem ser observados os três esquemas em tamanho real 

da placa, estando representado em primeiro lugar todo o circuito, em segundo lugar, com as ligações 

a vermelho, a camada superior (TOP) e em terceiro lugar, com as ligações a azul, a camada inferior 

(BOTTOM). A placa tem a dimensão de 7.29cm de largura por 8.98cm de comprimento.  

Quanto às bibliotecas criadas para a criação do recetor foram: 

• Biblioteca Board-To-Wire: Elemento conetor entre a placa e os fios que permitem a alimentação 

externa do circuito; 

• Biblioteca Coaxial: Elemento que estabelece a ligação entre o cabo coaxial e o circuito de emissão 

ótico; 

• Biblioteca Integrados: Onde estão presentes os elementos integrados, nomeadamente o 

amplificador de transimpedância MAX3654, o  amplificador THS4021 e o amplificador OPA380;  

• Biblioteca Transformador: Elemento que constitui à saída do amplificador de transimpedância, o 

componente WBC1.1LB; 

• Biblioteca Fotodetetor: Elemento que constitui o elemento responsável pela receção do sinal ótico, 

o fotodíodo PIN SFH2701; 

• Biblioteca Choke: Elemento que consitui a ferrite choque, BLM15HD162. 

Após ter finalizado todas estas etapas, encomendou-se o circuito final em PCB na China, através 

do website www.allpcb.com. 

 

http://www.allpcb.com/
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4.3. Conclusões do capítulo 

 

Neste capítulo apresentou-se o diagrama de blocos do emissor ótico, que foi projetado nesta 

dissertação. Como vimos, apenas definimos o front-end de um emissor ótico. não havendo qualquer 

preocupação com alguns blocos constituintes de um emissor ótico, nomeadamente, o modulador e o 

codificador. Assim, utilizou-se um circuito que permite enviar informação através do laser OPV310Y 

com recurso a dois circuitos integrados, o MAX3643 que é responsável por controlar a corrente de 

excitação do laser e o DS1865 que é responsável por verificar qual a potência luminosa emitida pelo 

laser e fazer o ajuste da corrente de polarização do laser de modo a que, na ausência de sinal, a 

potência luminosa do laser se mantenha constante. 

Um aspeto importante, foi o dimensionamento das fontes de tensão constante que fornecem a 

energia necessária ao correto funcionamento da placa. Admitiu-se que a energia pode ser fornecida à 

placa por duas formas distintas: recorrendo a uma fonte externa, ou então, através de um circuito que 

faz uso de uma pilha, com reguladores de tensão para colocar as tensões desejadas no circuito do 

recetor. Posteriormente, dimensionaram-se todos os componentes do circuito recetor e desenhou-se o 

circuito, utilizando o programa Eagle, de forma a tornar possível a realização em placa de circuito 

impresso. Ao utilizar o programa Eagle foi necessário implementar todos os componentes com as suas 

dimensões reais, pelo que houve a necessidade de criar algumas bibliotecas neste software, no âmbito 

da dissertação. 

Apresentou-se de igual forma o diagrama de blocos do recetor ótico, projetado nesta dissertação. 

Como no caso do emissor, o foco do recetor foi o front-end de um recetor, não havendo preocupações 

relativas à desmodulação e descodificação dos sinais. O resultado foi um circuito constituído pelo 

fotodetetor PIN SFH2701, cuja sensibilidade máxima está situada num comprimento de onda próximo 

do da radiação emitida pelo laser, por um amplificador de transimpedância MAX3654, com um circuito 

de controlo automático do ganho e finalmente, um segundo andar de amplificação baseado no 

amplificador THS4021.  

Posteriormente, dimensionaram-se todos os componentes de cada bloco do recetor ótico, e 

calculou-se o intervalo de valores de ganho que é possível obter com o circuito dimensionado. 
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Capítulo 5 

 

5. Simulações experimentais 

 

Neste capítulo apresentam-se algumas simulações de diferentes blocos do sistema.  

Os programas utilizados para a realização das simulações, foram o OrCAD Capture CIS – Lite e o 

LTSpice XVII. Houve a necessidade de utilizar dois simuladores Spice por dois motivos, o primeiro 

porque o OrCAD limita o número de nós que o esquema elétrico do circuito pode conter e o segundo 

porque se teve de recorrer a algumas bibliotecas especificas de integrados fornecidas pelos fabricantes. 

Não se realizaram simulações ao nível dos blocos do emissor ótico, devido a limitações técnicas. 

As bibliotecas dos integrados MAX3643 e DS1865 não são disponibilizadas pelos fabricantes, o que 

não possibilitou as simulações com estes componentes. Uma possível alternativa seria criar as 

bibliotecas dos integrados, mas devido à elevada complexidade dos esquemas elétricos de ambos os 

componentes, presentes no Apêndice A – MAX3643 – Caraterização do Integrado e no Apêndice B – 

DS1865 – Caraterização do Integrado, tal não foi realizado. 

 

5.1. Blocos do Recetor Ótico 

 

Relativamente aos blocos do recetor ótico foram realizadas simulações do comportamento do 

circuito de controlo automático de ganho em duas situações: quando se utiliza o amplificador THS4021 

e quando se utiliza o amplificador OPA380. Realizaram-se também simulações do segundo andar de 

amplificação do recetor ótico  que também utiliza um amplificador THS4021. Tinha sido equacionada a 

simulação do amplificador de transimpedância, mas pelas mesmas limitações apresentadas no 

subcapítulo anterior, não foram realizadas simulações do comportamento do MAX3654, resumido 

através da Figura 45. 

 

Figura 45: Quadro síntese dos blocos que serão alvo de simulações 
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5.1.1. Circuito de controlo automático do ganho 

 

A simulação do circuito que é responsável pelo controlo automático do ganho no amplificador de 

transimpedância, exige que se introduza um circuito que descreva a influência do fotodetetor, da 

restante montagem,  sobre o circuito de controlo automático do ganho, como é percetível na Figura 46.  

 

Figura 46: Circuito de deteção dos sinais óticos 

 

Quando o fotodetetor não recebe qualquer tipo de excitação do exterior, o circuito é simples de ser 

explicado, o fotodíodo está inversamente polarizado e uma corrente em módulo igual à corrente inversa 

de saturação do díodo, que percorre o circuito entre a fonte de tensão de 5V e a terra. Quando os sinais 

óticos são detetados pelo fotodetetor SFH2701, aparece uma corrente de fotogeração, que se soma á 

corrente referida no período anterior, como é visível pela Figura 45. Esta variação da corrente vai induzir 

uma variação da tensão na saída do  amplificador de transimpedância. Uma forma de representar este 

comportamento no circuito de controlo de ganho é colocando uma fonte de tensão (V3) que 

corresponde à queda de tensão entre a resistência R2 e a terra.  

O objetivo de introduzir um circuito que faça o controlo automático do ganho do amplificador de 

transimpedância é garantir que mantemos um ganho adaptável no sentido em que: quando a amplitude 

de variação da corrente de fotogeração for inferior a um dado valor, haverá um maior ganho no 

amplificador de transimpedância de modo a que o sinal na saída do segundo andar de amplificação 

tenha uma amplitude de variação próximo do máximo admissível; quando a variação da corrente de 

fotogeração for superior a um dado valor, irá corresponder um ganho menor no amplificador de 

transimpedância, o que ajudará a equilibrar a resposta do andar do andar de amplificação tendo em 

conta o sinal recebido pelo fotodetetor. 

Assim, foram equacionados para o circuito do controlo automático do ganho, a utilização de dois 

amplificadores, nomeadamente do amplificador THS4021 e o do amplificador OPA380. Ambos os 

amplificadores têm encapsulamentos iguais e a distribuição dos pinos é igual, ou seja, podemos colocar 

um ou outro amplificador na placa do circuito impresso sem ser necessário proceder à alteração do 

desenho. 

 



 

55 
 

5.1.1.1. Amplificador THS4021  

 

Neste caso efetuou-se a simulação do circuito representado na Figura 47. Conforme referi, a fonte 

de tensão V3 representa a queda de tensão na resistência R2, na Figura 46. Para esta simulação, fez 

um varrimento da componente contínua (DC Sweep) dentro do intervalo 100uV ≤ V3 ≤ 1V.  

 

Figura 47: OrCAD - Simulação do circuito de controlo do VAGC com obtenção das tensões 

Para além disso, pelo valor médio obtido da simulação do circuito, é possível retirar o ganho da 

montagem, sendo esse ganho dado pela expressão AvAGC = -(
648.7

64.84
)  ≈ 10.005 ↔ AVAGC ≈ 20.004 dB.  

 

Figura 48: Tensão de saída do circuito em função da tensão de entrada no THS4021 

As conclusões que podemos retirar do gráfico espelhado na Figura 48 são: 

• Quando a tensão de entrada está abaixo dos 30mV, não podemos considerar o resultado da 

simulação como admissível para pino VAGC (foi definido que 0 ≤ VAGC ≤ 1.4V); 
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• Quando a tensão de entrada está compreendida no intervalo 30mV ≤ V3 ≤ 170mV, o valor do pino 

VAGC encontra-se compreendido num intervalo admissível; 

• Quando a tensão de entrada está acima dos 170mV, não podemos considerar o resultado da 

simulação como admissível para pino VAGC (foi definido que 0 ≤ VAGC ≤ 1.4V); 

Como é percetível, para tensões de entrada abaixo dos 30mV, o valor da tensão na saída do 

amplificador THS4021 é negativo. Isto acontece devido a uma limitação técnica do integrado, 

nomeadamente ao valor da corrente e da tensão de desvio (offset) do amplificador serem: IBI = 3μA e 

VOS = 0.5mV. Na resistência R6 existe a queda de tensão do sinal, sendo que o amplificador necessita 

de uma corrente de 3μA para funcionar. Isso significa que a tensão V3 tenha de ter valores superiores 

a 30mV (R6*IBI) para o funcionamento normal do amplificador. Outro aspeto referido nas 

especificações do amplificador é que o integrado só tem um funcionamento estável para ganhos 

superiores a 10, e neste caso está-se a impor um ganho igual a 10. 

Conforme referi, a corrente típica de fotogeração é da ordem de 1.4μA, o que é menor que a 

corrente de polarização do amplificador THS4021 3μA, o que significa que não podemos  utilizar este 

componente porque negligencia a deteção no fotodetetor. 

Com estes resultados, concluímos que os objetivos deste circuito não são cumpridos com este 

amplificador, uma vez que estamos extremamente limitados na tensão que é admissível na fonte V3. 

Para além disso, os resultados obtidos não são fidedignos devido à instabilidade do amplificador na 

região de ganho de valor 10.   

 

5.1.1.2. Amplificador OPA380 

 

Fez-se novamente um varrimento da componente contínua, para o mesmo intervalo (100uV ≤ V2 

≤ 1V), representada na Figura 48, cujo resultado encontra-se espelhado na Figura 50.  

Com este amplificador, evitamos o problema da corrente de offset. O valor da corrente e de tensão 

de offset no caso do OPA380 são: IBI = 3pA e VOS = 4uV. Isto implica que não é admissível em V3, uma 

tensão inferior a 30nV. Como foi definido no início, o valor mínimo da tensão analisado é 100μV.   

 

Figura 49: LTSpice – Circuito de controlo do ganho 
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Através da utilização de um ponto no gráfico, conseguimos afirmar que o ganho desta montagem 

é AvAGC = (
176.137

17.5
)  ≈ 10.065 ↔ AVAGC ≈ 20.056dB. 

 

 

Figura 50: Tensão de saída do circuito em função da tensão de entrada no OPA380 

As conclusões que podemos retirar desta tabela são: a tensão na saída do ânodo do fotodetetor 

não pode ter valores acima de 140mV, porque o valor do pino VAGC atinge o seu valor máximo 

(expressão 22). Quando o valor de tensão é inferior a 17.5mV o valor que obtemos para o ganho do 

amplificador de transimpedância é máximo. 

Assim, podemos afirmar que para V2 = 140mV, temos um ganho de transimpedância 43.5dB 

enquanto que para V2 ≤ 17.5mV, temos um ganho de transimpedância de 62dB. 

 

5.1.2. Segundo andar de amplificação do recetor ótico 

 

Quanto ao segundo andar de amplificação, foram realizadas quatro simulações distintas: uma 

simulação para a obtenção do ganho em repouso do circuito; uma simulação cujo objetivo era observar 

a variação do ganho em função da frequência do sinal de entrada no amplificador THS4021; uma 

simulação cujo objetivo era caraterizar o valor do ganho do circuito em função de um conjunto de 

temperaturas variáveis, e finalmente, uma simulação com um sinal de entrada sendo uma onda 

quadrada bem ajustada aos requisitos do sistema de comunicação ótico, cujo objetivo era observar 

qual é a resposta do amplificador ao sinal, e qual o resultados de tal interação. 
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5.1.2.1. Simulação do ganho em repouso 

 

A fonte de tensão V3 representa o sinal que chega ao segundo andar de amplificação originado 

no primeiro andar de amplificação, assim com a simulação em repouso do circuito de controlo, utilizou-

se apenas a componente contínua deste sinal da fonte de tensão V3, tendo por base que a sua 

amplitude é, VAMP = 10mV, na entrada positiva do amplificador THS4021 com o intuito de analisar o 

ganho do circuito com a montagem.  

 

Figura 51: OrCAD - Simulação do segundo andar de amplificação com obtenção das tensões  

Assim, e tendo em conta os resultados obtidos na Figura 51, podemos concluir que o ganho da 

montagem segundo a simulação com o OrCAD é dado por: AvAGC = 
111.3

10
  ≈ 11.13 ↔ AVAGC ≈ 20.92 dB. 

 

5.1.2.2. Simulação da tensão à saída do amplificador em função da frequência 

 

Recorrendo à montagem da Figura 51, procedeu-se à simulação da tensão à saída do andar de 

amplificação, em função da frequência de entrada do sinal. Para tal, utilizou-se a componente variável 

do sinal, cuja amplitude máxima é VAC = 10mV, com o intuito de analisar o ganho do circuito com a 

montagem, variando a frequência do sinal de entrada num intervalo de frequências bem delimitado 

tendo em conta o interesse nas simulações (entre 100kHz e 1GHz). 

 

Figura 52: Variação do ganho em função da frequência 
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Assim, o resultado desta simulação encontra-se espelhado na Figura 52, que permite-nos tirar 

algumas conclusões: 

• o valor da tensão à saída do amplificador apresenta um valor constante para baixas frequências 

de trabalho (Abaixo dos 10MHz), sendo o valor da tensão aproximadamente igual a VOUT ≈ 110 

mV (ganho 20.83 dB); 

• o valor da tensão à saída do amplificador, para frequências de trabalho 200MHz é 

aproximadamente VOUT ≈ 76.2 mV (ganho 17.64 dB); 

• para frequências superiores aos 350MHz, a tensão à saída do amplificador THS4021 é muito 

baixa, pelo que toda a montagem (circuito e amplificador) deixa de ser vantajosa. 

• enquadra-se com o gráfico fornecido pelo fornecedor presente no Anexo E - Curva 

Amplitude/Frequência do THS4021, o que nos permite concluir que os resultados obtidos estão de 

acordo com as especificações do fabricante. 

 

5.1.2.3. Simulação da tensão à saída do amplificador em função da frequência e da 

temperatura de operação 

 

Recorrendo novamente à montagem da Figura 51, procedeu-se à simulação para compreender 

qual a influência que a temperatura tem nos componentes eletrónicos, neste caso, em específico no 

amplificador THS4021. Para tal, utilizou-se a componente variável do sinal, cuja amplitude máxima é 

VAC = 10mV, com o intuito de analisar o valor da tensão à saída da montagem, variando a frequência 

do sinal num intervalo de frequências, bem definido tendo em conta o interesse nas simulações (entre 

100MHz e 1GHz). 

 

Figura 53: Curvas com a representação da tensão à saída do amplificador em função da frequência – diferentes temperaturas 

Na Figura 53, encontra-se espelhada a simulação, estando representado com: 
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• cor verde – a curva da variação da tensão na saída do amplificador em função da frequência para 

uma temperatura de  -40ºC (limite inferior da temperatura de operação do amplificador); 

• cor vermelha – a curva da variação da tensão na saída do amplificador em função da frequência 

para uma temperatura de  25ºC (temperatura de operação típica);  

• cor azul  – a curva da variação da tensão na saída do amplificador em função da frequência para 

uma temperatura de  85ºC (limite superior da temperatura de operação do amplificador); 

Desta forma, é possível determinar o ganho em cada uma das curvas para uma frequência 

especifica. Assim, foi determinado o ganho para a frequência de 200MHz e concluído qual é a 

influência, que a temperatura de operação do amplificador, tem sobre o ganho do segundo andar de 

amplificação do recetor ótico.  

 

 

 

 

 

 

 

Assim, concluímos a partir da Figura 53 e da Tabela 8, que obtemos tensões maiores na saída do 

segundo andar de amplificação para baixas temperaturas, sendo que a medida que aumentamos a 

temperatura, a tensão à saída do andar de amplificação vai diminuindo.  

Para além disso, ao longo do tempo de operação do sistema de comunicação, a sua temperatura 

interna pode aumentar devido a fatores externos (aumento da temperatura ambiente) o que poderá 

significar que o valor da tensão à saída (que por sua vez reflete-se no ganho do segundo andar de 

amplificação) vai diminuindo. Se porventura, a temperatura máxima for atingida e ultrapassada, os 

componentes, e consequentemente o circuito, deixarão de funcionar corretamente devido aos estragos 

causados.  

 

5.1.2.4. Simulação da resposta do amplificador a uma fonte de ondas quadradas 

Recorrendo novamente à montagem da Figura 51, procedeu-se à simulação para compreender 

qual a resposta do amplificador perante uma fonte de ondas quadradas. Substitui-se a fonte V3 por 

uma fonte VPulse que permite formar ondas quadradas no sinal, introduzindo alguns parâmetros para 

definir o sinal da fonte, nomeadamente e de acordo com a Figura 54 os parâmetros que utilizei foram: 

• TR (tempo que leva a tensão a passar do nível V1 para V2) = 0.05ns 

• TF (tempo que leva a tensão a passar do nível V2 para V1) = 0.05ns 

• TD (tempo de atraso antes do impulso inicial) = 0 s 

• PW (período de tempo que a tensão de saída é igual a V2) = 2.5ns 

• PER (período de um impulso) = 5ns 

• V1 (primeiro nível de tensão) = 0V 

• V2 (segundo nível de tensão) = 1V 

Frequência (MHz) 
200 

Temperatura (ºC) 
-40 25 85 

Tensão à saída do THS4021 (mV) 
83.868 76.46 75.098 

Ganho 

Linear (mV/mV) 8.387 7.646 7.51 

Logarítmica (dB) 18.47 17.67 17.51 

Tabela 8: Ganho da montagem em função da temperatura para f=200MHz 
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Figura 54: Parâmetros de uma fonte VPulse no OrCAD 

Na Figura 55 é apresentado a simulação da fonte de tensão e do sinal à  saída do amplificador. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 55: Sinal à saída da fonte de tensão (a) e na saída do amplificador THS4021 (b) 

O sinal de entrada do circuito V3, que representa a informação a receber no circuito do recetor, é 

o sinal que se pretende receber no subsistema recetor. Visto que o circuito opera com uma frequência 

de trabalho de 200MHz, considera-se na entrada do circuito um impulso com o seguinte período:  

𝑇 = 
1

𝑓
 = 

1

200 × 106 = 5 ns 

Da observação dos resultados obtidos constata-se que os níveis de tensão do sinal alteram-se ao 

longo do tempo, estando no instante inicial (quando são ligados os aparelhos) a variar entre os 0V e os 
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1.2V e variando continuamente sendo incrementado entre repetições do período 0.5V de tensão entre 

níveis. Este processo ocorre porque no instante inicial o condensador está completamente 

descarregado, conseguindo armazenar toda a energia que lhe é fornecida. Desta forma, quando o sinal 

de entrada está no nível superior (1 V) é lhe adicionado 1 V da fonte de tensão V3. Passado uns 

instantes de tempo com a carga e descarga do condensador, os níveis de tensão estabilizam em torno 

do 6V fornecido pela fonte de tensão. 

Desta forma, concluímos que com a utilização de um gerador de ondas quadradas obtemos na 

saída, um sinal sinusoidal. Este sinal sinusoidal necessita de um circuito de amostragem e decisão, 

que faça a “tradução” da informação enviada pelo emissor. No entanto, conforme já referi, não foi 

desenvolvido nenhum esforço no sentido de apresentar no recetor ótico um circuito que faça a 

amostragem do sinal.  

 

5.2. Conclusões do capítulo 

 

Neste capítulo, foram feitas simulações para o sistema de comunicação ótico com os programas 

OrCAD e LTSpice, por forma a compará-las com os resultados obtidos teoricamente. Foram utilizados 

dois programas para realizar as simulações devido à limitação do primeiro, OrCAD, em realizar 

simulações de circuitos com mais de 75 nós, que é o caso das simulações com o amplificador OPA380, 

devido à biblioteca do componente ter no seu interior muitos elementos (resistências, condensadores 

e bobinas).  

Posteriormente, vimos que não era possível realizar simulações relativas aos blocos do emissor, 

devido a dois motivos: o facto de não dispormos das suas bibliotecas e a sua complexidade interna, 

que não permite criar as bibliotecas dos componentes. Quanto as simulações no recetor, foram 

divididas em dois grupos, as simulações relativas ao circuito de controlo automático do ganho do 

amplificador de transimpedância e as simulações do segundo andar de amplificação. 

Quanto às simulações do circuito de controlo automático do ganho, permitiram comparar o 

desempenho do circuito quando se utilizava um de dois amplificadores: o THS4021 e o OPA380. 

Concluiu-se que é mais vantajoso utilizar o amplificador OPA380 que o THS4021, por o OPA380 ter 

uma tensão de desvio e uma corrente de polarização muito menor que a do THS4021 e por não haver 

problemas de estabilidade do amplificador. 

Nas simulações do segundo andar, comprovamos qual era o ganho da montagem, como sendo 

cerca de 20.92 dB. No entanto, o ganho é dependente da frequência, pelo que no interesse da nossa 

dissertação vimos que para valores cada vez maiores de frequência a tensão na saída do andar de 

amplificação tinha tendência para diminuir, atingindo valores desprezáveis a partir dos 350MHz. O 

resultado da simulação era concordante com a curva teórica da amplitude em função da frequência do 

sinal fornecida nas especificações do amplificador THS4021.  

Também observamos que a variação de temperatura a que os componentes estão sujeitos 

influencia a sua operação. Para as temperaturas de -40, 25 e 85ºC analisou-se qual a variação da 

tensão na saída do segundo andar de amplificação. Isto permitiu concluir que para temperaturas mais 

baixas, temos um melhor desempenho do sistema. 
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Finalmente, a última simulação permitiu concluir que necessitamos de um circuito de amostragem 

e decisão, que será responsável por converter o sinal sinusoidal que obtemos na saída do segundo 

andar, em dois níveis de informação, os níveis lógicos do “1” e o do “0, que correspondem à informação 

que foi enviada antes do front-end do emissor. No entanto, conforme já referi, não foi desenvolvido 

nenhum esforço no sentido de apresentar no recetor ótico um circuito que faça a amostragem do sinal.  
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Capítulo 6 

 

6. Conclusões finais e perspetivas de trabalhos futuros 

 

 6.1. Conclusões finais 

 

Tendo em consideração o constante desenvolvimento das comunicações óticas, na 

implementação de novos sistemas que possibilitam melhorar as condições de vida das pessoas, esta 

dissertação teve como objetivo principal o desenvolvimento de uma parte de um sistema de 

comunicação ótico para acoplar nos veículos militares. O desenvolvimento das ligações óticas ocorre 

devido às necessidades de largura de banda cada vez maiores, provocadas essencialmente pelo 

crescimento do uso dos serviços de Internet e do tráfego nas redes de telecomunicações. 

Para a concretização da dissertação foi necessário caraterizar os sistemas de comunicações 

óticas que já se encontram implementados, bem como, abordar de que forma estão organizadas as 

comunicações no Exército, e projetar parte de um sistema de comunicação ótica, para implementação 

em placa de circuito impresso. 

No Capítulo 2 foi descrito o panorama das comunicações no Exército Português, sendo explicitado 

qual a organização que as comunicações têm na atualidade, e de que forma os diferentes sistemas se 

relacionam entre si, e ajudam a manter um nível de informação bastante elevado entre os diferentes 

escalões. Para além disto, foram descritos os meios que são empregues para estabelecer as 

comunicações entre os diferentes módulos táticos, e abordado, os possíveis cenários de aplicação do 

sistema de comunicação ótico tendo em atenção a organização militar. Outro assunto referenciado, foi 

a integração com as viaturas militares, ou seja, foram abordados alguns aspetos que necessitam ser 

equacionados para permitir integrar o sistema FSO nas viaturas provocando o mínimo atrito à sua 

implementação. 

No Capítulo 3 foi descrito como se processa a propagação dos sinais óticos na atmosfera, sendo 

descritos os principais fenómenos que influenciam negativamente a sua propagação em espaço livre. 

As perdas geométricas constituem-se como a principal fonte de atenuação à propagação dos sinais, 

sendo seguida dos fenómenos de absorção, de dispersão e turbulência por parte das moléculas 

presentes na atmosfera. Para minimizar as atenuações, passiveis de perturbar o sistema de 

comunicação ótico, foi definido que o comprimento de onda do sistema seria λ = 850nm, uma vez que 

este, minimiza as perdas devido à absorção nas partículas suspensas no ar.  

Para comprovar as necessidades impostas pelo canal de transmissão, foram realizadas 

simulações com o programa OptiSystem, que permitiram inferir que necessitávamos de: um colimador 

(lente) no laser, para diminuir as perdas geométricas da propagação; um andar de amplificação com 

ganho variável, para mantermos o nível de sinal na saída do sistema constante, independentemente 

da distância de comunicação; implementação de um segundo andar de amplificação; implementação 

de um filtro ótico, para minimizar à possível influência de sinais cujo comprimento de onda é passível 

de serem detetados e considerados pelo fotodetetor SFH2701, no entanto, devido a limitações em 
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termos de orçamento, não foram implementados nem o colimador do sinal, nem o filtro ótico no sistema 

de comunicação ótico.  

No Capítulo 4 foram abordados todos os assuntos relativos ao dimensionamento de partes de um 

sistema de comunicação ótico. A divisão do sistema em dois subsistemas, nomeadamente, o 

subsistema do emissor e o subsistema do recetor, permitiu definir o seu diagrama de blocos típico, bem 

como identificado qual seria o diagrama de blocos que iria ser implementado nesta dissertação. Foi 

definido o front-end de um emissor e de um recetor ótico, não sendo tecidas nenhumas considerações 

relativamente à preparação da informação para o transporte pelo canal, nem à receção dessa mesma 

informação. 

Quanto ao subsistema do emissor, foi utilizada uma montagem de um circuito já existente com o 

recurso a dois integrados, o MAX3654 e o controlador DS1865, que são responsáveis por controlar a 

corrente de excitação do laser e por ajustar essa corrente, respetivamente, de forma a manter a 

potência luminosa à saída do laser constante. Para atingir o objetivo da montagem foi necessário 

dimensionar de forma correta os componentes ligados aos pinos dos integrados, uma vez que o laser 

tem de ser corretamente alimentado em corrente e controlado em temperatura. Foi implementado um 

circuito de alimentação para todos os componentes deste subsistema, bem como, uma alternativa para 

testes em ambientes fechados, recorrendo a uma fonte externa ao subsistema. Estabelecido todos os 

elementos e ligações do circuito emissor, foi projetada a placa de circuito impresso do emissor para 

validação do subsistema. 

Apresentou-se de igual forma o diagrama de blocos de um recetor ótico, que serviu de base à 

definição do emissor ótico da dissertação. O foco do recetor foi o front-end de um recetor, não havendo 

preocupações relativas à receção dos sinais por parte do recetor. O resultado foi um circuito constituído 

pelo fotodetetor PIN SFH2701, cuja sensibilidade máxima situa-se no comprimento de onda do sistema, 

seguido de um amplificador de transimpedância MAX3654, com um circuito de controlo automático do 

ganho e finalmente, um segundo andar de amplificação constituído pelo amplificador THS4021. Para 

atingir o objetivo da montagem foi necessário dimensionar de forma correta todos os componentes 

ligados ao amplificador de transimpedância, bem como, por parte do circuito responsável pelo controlo 

automático do ganho do sistema, e do segundo andar de amplificação. Estabelecido todos os 

elementos e ligações do circuito recetor, foi projetada a placa de circuito impresso do recetor para 

validação do subsistema. 

No Capítulo 5 foram realizadas simulações para o sistema de comunicação ótico com os 

programas OrCAD e LTSpice, de forma a comparar os resultados teóricos com os valores das 

simulações. Não foi possível realizar simulações em relação aos blocos do emissor ótico, pela limitação 

técnica de não dispormos das bibliotecas dos controladores MAX3654 e DS1865, nem ser possível a 

sua criação devido à elevada complexidade dos componentes. Quanto as simulações no recetor, foram 

realizadas dois conjuntos de simulações, o conjunto das simulações relativas ao circuito responsável 

pelo controlo automático do ganho do amplificador de transimpedância e o conjunto das simulações 

relativas ao segundo andar de amplificação. 

Em relação ao primeiro conjunto, utilizamos dois amplificadores com a mesma montagem com o 

objetivo de caraterizar o ganho em função da tensão que chega ao amplificador em função da tensão 
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da queda de tensão na resistência R2 (Figura 45). Assim, foram feitas simulações para ambos os 

componentes, que permitiram concluir que: o ganho do amplificador de transimpedância é tanto maior, 

quanto mais baixa for a tensão que chega aos amplificadores. Em específico, para a montagem com o 

OPA380 vimos que quando o valor da tensão apresenta um valor inferior ou igual a 17.5mV, o ganho 

de transimpedância é de 62dB, sendo que até um valor máximo de tensão de 140mV, o ganho atinge 

o seu valor mais baixo, valendo 43dB, não sendo admissíveis valores de tensão superior a 140mV 

nesta montagem. Quanto à montagem com o THS4021, vimos que a tensão máxima admissível é 

170mV, resultando num ganho de 43dB, e o valor mínimo admissível é 30mV, resultando num ganho 

de 62dB. No entanto, esta montagem apresenta problemas ao nível da corrente de offset, não sendo 

indicado a sua utilização no circuito de controlo automático do ganho. 

No segundo conjunto de simulações, estabelecemos qual era o ganho da montagem, com uma 

fonte de tensão contínua, sendo o valor do ganho do andar de amplificação de 20.92dB. Para além 

disso, fez-se uma análise do transiente da montagem, que permitiu concluir que a tensão na saída do 

andar de amplificação é influenciada pela frequência. A tensão apresenta um comportamento linear 

para baixas frequências, sendo que à medida que vamos subindo na frequência, o valor da tensão tem 

tendência a baixar, sendo a frequência limiar, para qual se pode considerar desprezável o componente,  

é os 350MHz. Para além disso, o resultado da simulação estava de acordo com a curva teórica 

fornecida nas especificações do componente THS4021.  

Outro aspeto abordado, foi a influência da temperatura nos componentes. Para tal, na análise do 

regime transitório realizou-se um varrimento com três temperaturas distintas (-40, 25 e 85ºC), o que 

permitiu concluir que  o ganho do segundo andar de amplificação no sistema é tanto maior quanto mais 

baixa for a temperatura de operação, pelo menos, em relação ao amplificador THS4021. Outro aspeto 

importante de referir é que quando são atingidas e ultrapassadas as temperaturas máximas/mínimas 

de operação dos componentes, pode ser necessário substituir os componentes no sistema. 

Finalmente, a última simulação permitiu concluir que necessitamos de um circuito de amostragem 

e decisão, que será responsável por converter o sinal sinusoidal que obtemos na saída do segundo 

andar, em dois níveis de informação, os níveis lógicos do “1” e o do “0, que correspondem à informação 

que foi enviada antes do front-end do emissor. No entanto, conforme já referi, não foi desenvolvido 

nenhum esforço no sentido de apresentar no recetor ótico um circuito que faça a amostragem do sinal.  

Na elaboração desta dissertação de mestrado, foram surgindo algumas limitações e problemas à 

consecução do objetivo primário, o desenvolvimento de partes de um sistema de comunicação ótico.  

Em relação às simulações com recurso ao software OptiSystem, tivemos limitação na obtenção 

dos resultados das simulações. Este software não permitiu extrair gráficos das simulações, sendo 

apenas possível extrair um ficheiro Excel com os dados todos dos elementos constituintes das 

diferentes simulações, bem como, dos resultados das simulações. No entanto, este ficheiro apresenta 

os dados todos condensados não sendo user-friendly na extração dos valores. Outra limitação do 

simulador é o seu curto período experimental, ou seja, 30 dias não foram suficientes para testar tudo o 

que era pretendido da comunicação ótica, sendo necessário utilizar outros computadores diferentes 

para outros testes, o que não foi prático. Finalmente, a última limitação deste programa foi não permitir 
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testar mais fontes de ruído no sistema de comunicação, apesar de elas estarem programadas, os 

resultados obtidos não foram conclusivos. 

Em relação às simulações dos vários blocos e componentes do sistema de comunicação ótico, 

surgiram dois tipos distintos de limitações ao nível da simulação, nomeadamente, uma limitação técnica 

e uma experimental. Quanto à limitação técnica prendeu-se, com a ausência da disponibilidade das 

bibliotecas de alguns componentes, nomeadamente, dos controladores MAX3643 e DS1865 e do 

amplificador de transimpedância MAX3654, o que não permitiu realizar simulações. A alternativa da 

criação das bibliotecas foi equacionada, mas era um desafio extremamente difícil de concretizar devido 

a complexidade interna dos integrados. Quanto à limitação experimental deveu-se à complexidade de 

algumas bibliotecas fornecidas pelos fabricantes, que apresentavam na sua génese um elevado 

número de elementos (resistências, condensadores e bobinas), que provocaram o mal funcionamento 

do simulador OrCAD. No entanto, esta limitação foi ultrapassada, com o recurso a outro simulador 

(LTSpice) que permitiu concluir as simulações do amplificador OPA380. 

Quanto aos principais problemas que surgiram no decorrer do trabalho foram atrasos no 

planeamento e no desenvolvimento da dissertação. Conseguiram-se projetar os dois circuitos (emissor 

e recetor) para impressão em placa de circuito impresso, no entanto, houve diversos atrasos e puseram 

em causa os testes do funcionamento de ambos os circuitos. 

Ambos os circuitos fazem uso de integrados (MAX3643, DS1865, MAX3654 e THS4021) que 

possuem pequenas dimensões e que tornam difícil a sua concretização e impressão em placa. 

Inicialmente, tinha sido planeado imprimir os circuitos recorrendo a técnicas especificas e com a ajuda 

de um especialista no Taguspark, mas devido às dimensões, a solução foi mandar imprimir as placas 

no estrangeiro, recorrendo a uma empresa especialista. Para além disso, houve alguns erros ao nível 

da interpretação das especificações de alguns componentes, o que causou a necessidade de refazer 

alguns desenhos das placas do emissor e recetor, resultando em atrasos na dissertação. Para além 

disso, no manuseamento e na soldadura destes integrados em placas foi necessário recorrer a ajuda 

externa uma vez que não tinha nenhuma experiência nesta área. 

Em todo o caso, todos os problemas que ocorreram foram detetados, conseguindo-se desta forma 

saber o que alterar, para atingir os objetivos propostos na dissertação.  

Em suma na realização desta dissertação adquiriram-se competências no projeto e realização de 

um sistema de comunicação ótico. Este projeto revelou-se multivalente, na medida em que além das 

simulações efetuadas com vista ao dimensionamento do sistema, permitiu também adquirir 

competências práticas na realização do mesmo, e permitiu utilizar diversas ferramentas distintas para 

o dimensionamento dos circuitos em placa de circuito impresso. Para além disso, também permitiu 

consolidar conhecimentos que foram obtidos nas unidades curriculares ao longo dos últimos anos na 

Academia Militar e no Instituto Superior Técnico.  

 

6.2. Perspetivas de trabalhos futuros 

 

Dado que o tema desta dissertação aborda um vasto conjunto de conceitos que podem ser 

aprofundados e melhorados, existem várias propostas de trabalhos para o futuro: 
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• Realizar os testes experimentais para validação das placas de circuito impresso 

Devido aos atrasos causados pelos problemas e limitações, ao longo da realização da dissertação, 

não foi possível realizar a validação das placas de circuito impresso, pelo que é necessário realizar 

esse trabalho para poder abordar outros assuntos dentro desta temática, como irei abordar de seguida. 

 

• Integrar modulador e codificador no circuito do emissor ótico 

O emissor ótico dimensionado apenas representa o front-end de um emissor ótico, uma vez que 

necessita de um modulador e de um codificador externo para conseguir transmitir informação para 

qualquer recetor ótico. Assim, é necessário fazer alterações no circuito do emissor, de forma a integrar 

um circuito que faça a modulação dos sinais que se pretendem enviar pelo sistema. Proceder de igual 

forma para integrar um codificador no sistema. Estas alterações irão permitir que o emissor tenha mais 

autonomia no processo de comunicação, e aproximar o sistema de comunicação ótica de um sistema 

totalmente autónomo e fiável. 

 

• Integrar desmodulador e descodificador no circuito do recetor ótico  

O recetor ótico dimensionado apenas representa o front-end de um recetor ótico, uma vez que 

necessita de um desmodulador e de um descodificador externo para conseguir interpretar  a informação 

que chega do emissor. Assim, é necessário fazer alterações no circuito do recetor, de forma a integrar 

um circuito que faça a desmodulação dos sinais que são pretendidos receber pelo sistema. Proceder 

de igual forma para integrar um descodificador no sistema. Estas alterações, em conjunto com o tema 

anterior, irão permitir obter um sistema FSO totalmente autónomo e fiável. 

 

• Integração do sistema com as viaturas militares 

As viaturas militares têm na sua constituição fontes de alimentação próprias, bem como, as saídas 

dos terminais para envio e receção da informação estão dimensionadas em saídas Ethernet e fibra 

ótica. De forma a integrar o sistema com as viaturas, deve-se dimensionar o sistema para funcionar 

com as fontes das viaturas, bem como proceder a alterações no sistema de forma a permitir ligar 

diretamente os terminais das viaturas ao sistema para proceder à transmissão de informação. 

 

• Construção de um sistema PAT.  

A realização de um sistema PAT permitiria interligar qualquer emissor com um recetor. Desta forma 

seria possível estabelecer a ligação entre dois sistemas de forma computacional, sem ser necessário 

andar mecanicamente a fazer ajustes no apontamento do sistema de cada uma das viaturas que 

queiram estabelecer comunicação. Com a introdução deste sistema seria possível implementar o 

sistema não só em viaturas estáticas, como em, viaturas em movimento o que contribuiria para o 

aumento das possibilidades de comunicação dentro das viaturas do Exército Português. 

  



 

70 
 

  



 

71 
 

Referências Bibliográficas 
 

[1]  S. Tzu, The Art of War, USA: Harper Collins, 2011.  

[2]  K. Perusich, “Information Warfare: Radar in World War II as an Historic Example,” em 

International Symposium on Technology and Society, South Bend, USA, 1997.  

[3]  S. A. D. Kedan, “Urban optical wireless communication networks: the main challenges and 

possible solutions.,” IEEE Communications, pp. S2-S7, Maio 2004.  

[4]  G. Keiser, Optical Fiber Communications, McGraw-Hill International Editions - Second Edition.  

[5]  Hamamatsu, [Online]. Available: 

http://www.hamamatsu.com/eu/en/community/automotive/interior/car_to_x.html. [Acedido 

em 3 Dezembro 2017]. 

[6]  VICS, [Online]. Available: http://www.vics.or.jp/en/vics/. [Acedido em 10 Outubro 2018]. 

[7]  M. M. N. H. J. Piao, “Cooperative vehicle-infrastructure systems for improving driver 

information services: an analysis of COOPERS test results,” IET Intelligent Transport Systems, 

pp. 9-17, 18 Outubro 2010.  

[8]  COOPERS, “Co-operative Networks for Intelligent Road Safety - Final report on demonstration,” 

COOPERS integrated project, 2010. 

[9]  N. Kumar, “Visible Light Communication Based Traffic Information Broadcasting Systems,” 

International Journal of Future Computer and Communication, vol. 3, pp. 26-30, 2014.  

[10]  A. K. A. S. Abrar Soudgar, “Li-fi: An Infallible Standard for Future Indoor Communication,” em 

International Conference on Electronics, Communication and Aerospace Technology (ICECA), 

2017.  

[11]  H. H. a. O. Wilfert, “An introduction to free-space optical communications,” Radioengineering, 

vol. 19, pp. 203-209, 2010.  

[12]  B. N. H. O. a. O. S. A. Hagard, “Studies of the 0.5-14 um optical extinction due to atmospheric 

aero,” Radio Science, vol. 13, pp. 277-284, 1978.  

[13]  M. J. Barroso, “O sistema de informação e comunicações tático (SIC-T) do Exército Português - 

Implicações doutrinárias,” IESM, Lisboa, 2008. 

[14]  A. C. Santos, “A utilização de novas tecnologias no moderno Campo de Batalha,” Academia 

Militar, Lisboa, 2017. 

[15]  EDA, European Defence Agency, [Online]. Available: 

https://www.eda.europa.eu/docs/documents/Extract_from_NEC_Vision_Report.pdf. [Acedido 

em 13 Outubro 2018]. 

[16]  T. Santos, “ROVIM - Robô de Vigilância de Instalações Militares - Comunicações e Posto de 

Controlo,” IST, Lisboa, 2011. 



 

72 
 

[17]  D. d. República, “Lei Orgânica do Exército,” Exército Português, 29 Dezembro 2014. [Online]. 

Available: https://www.emgfa.pt/documents/ty6f1pbkjg3v.pdf. [Acedido em 12 Outubro 

2018]. 

[18]  A. C. M. Fernandes, “A Digitalização do Campo de Batalha. Contributos para o Comando e 

Controlo de uma Unidade de Carros de Combate.,” Academia Militar, Lisboa, 2013. 

[19]  K. S. A. Abdulsalam Ghalib Alkholidi, “Free Space Optical Communications — Theory and 

Practices,” em Contemporary Issues in Wireless Communications, 2014, p. Chapter 5. 

[20]  J. Oscarsson, “ Simulation of Optical Communication for Formation Flying Spacecraft,” Suécia, 

2008. 

[21]  I. I. a. E. K. Kim, “Availability of Free Space Optics (FSO) and Hybrid FSO/RF Systems,” Optical 

Access, Incorporated, 2002. 

[22]  a. J. M. K. X. Zhu, “Free-Space Optical Communication through Atmospheric Turbulence 

Channels,” IEEE, pp. 1293-1300, 2002.  

[23]  MAXIM, “Maxim Integrated,” MAXIM, [Online]. Available: 

https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX3654.pdf. [Acedido em 2018 Março 20]. 

[24]  J. Trindade, “Sistemas de comunicação ótica inter-satélites para aplicações em Defesa I,” IST, 

Lisboa, 2016. 

[25]  T. Electronics, “Laser OPV310, OPV310, OPV310Y, OPV314, OPV314Y,” [Online]. Available: 

http://www.ttelectronics.com/sites/default/files/download-files/OPV300-310Y-314Y_4.pdf. 

[Acedido em 2018 Outubro 13]. 

[26]  Y. Semenova, Optical Communications Systemas - Optical Receiver, Dublin: Dublin Institute of 

Technology, 2003.  

[27]  G. P. Agrawal, Fiber-Optic Communications Systems: Third Edition. (3rd ed., Vol. 6), Rochester: 

JOHN WILEY & SONS, 2002.  

[28]  MAXIM, “Maxim Integrated,” MAXIM, [Online]. Available: 

https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX3654.pdf. [Acedido em 12 Outubro 2018]. 

[29]  M. &. C. M. Vítor, “Simulador de Receptor Óptico Digital de Modulação de Intensidade e 

Detecção Directa,” Instituto Superior Técnico, Lisboa, 2009. 

[30]  T. Katsuyama, “Development of Semiconductor Laser for Optical Communication,” Sei 

Technical Review , 2009. 

[31]  [Online]. Available: http://www1.lsbu.ac.uk/water/water_vibrational_spectrum.html. [Acedido 

em 20 Dezembro 2017]. 

[32]  OSRAM, “SFH2701,” [Online]. Available: https://docs-emea.rs-

online.com/webdocs/0d00/0900766b80d00bd0.pdf. [Acedido em 13 Outubro 2018]. 



 

73 
 

[33]  T. Instruments. [Online]. Available: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ths4022.pdf. [Acedido em 

12 Outubro 2018]. 

[34]  D. Semiconductor, “DS1865,” [Online]. Available: 

https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1865.pdf. [Acedido em 13 Outubro 2018]. 

 



 

 
 



 

I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

II 
 

Anexo A – VICS – Esquema de funcionamento [6] 
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Anexo B – Curva de absorção, na presença de uma elevada 

concentração de água na atmosfera [30] 
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Anexo C – Curva de Sensibilidade do Fotodetetor [32] 
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Anexo D – Especificação do laser OPV310Y [25] 

 

 

 

Anexo E – Curva Amplitude/Frequência do THS4021 [33] 
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Apêndice A – MAX3643 – Caraterização do Integrado [23] 
• Esquema dos pinos 

 

• Esquema elétrico do interior 

 

  



 

IX 
 

• Descrição dos pinos 

 

  

Pinos Nome Função 

1 VCCA Tensão de alimentação analógica. 

2 IN+ Entrada de dados não inversores. 

3 IN- Entrada de dados inversores. 

4 VCCS Tensão de alimentação do sinal. 

5 BEN+ Iniciador não inversores. 

6 BEN- Iniciador inversores. 

7 BENOUT Replica o sinal de entrada Vin para a saída 

8 EN 
Ligado à terra. Quando está num nível baixo permite a ativação de BIAS+ e de 

OUT+. 

9 BCMON 
Dimensionamento da corrente de polarização, ligando uma resistência externa 

𝑅𝐵𝐶𝑀𝑂𝑁. 

10 IMAX Dimensionamento da corrente máxima, ligando uma resistência externa 𝑅𝐼𝑀𝐴𝑋 

11 MDOUT Saída analógica utilizada para amostragem. 

12 MDIN 
Entrada analógica utilizada para amostragem. Ligado à terra para ter 

amostragem inativa. 

13 BIAS- Saída da corrente de polarização, quando Vin está no nível baixo. 

14 BIAS+ Saída da corrente de polarização, quando Vin está no nível alto. 

15,18 VCCO Ligado à tensão de alimentação de 3.3V. 

16 OUT+ Saída da corrente de modulação, quando Vin está no nível alto. 

17 OUT- Saída da corrente de modulação, quando Vin está no nível baixo. 

19 GND Ligado à terra. 

20 MODSET 
Dimensionamento da corrente de modulação, ligando uma resistência externa 

𝑅𝑀𝑂𝐷𝑆𝐸𝑇. 

21 VMSET 
Ligado ao pino MOD do integrado DS1865 para haver controlo da corrente de 

modulação. 

22,23 
VREF, 
VBSET 

Ligados um ao outro, para ter a tensão de referência VREF no pino VBSET 

24 BIASSET 
Ligado ao pino BIAS do integrado DS1865 para haver controlo da corrente de 

polarização. 
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Apêndice B – DS1865 - Caraterização do Integrado [34] 
• Esquema dos pinos 

 

• Esquema elétrico do interior (parcial) 
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• Descrição dos pinos (parcial) 

 

 

  

Pinos Nome Função 

1 BEN 
Entrada do sinal do pino BENOUT do integrado MAX3643 

para inicialização. 

5,19 VCC1, VCC2 Ligado à tensão de alimentação de 3.3 V. 

6,18 GND1, GND2 Ligado à terra 

12 MON1 Monitorização da corrente de polarização. 

20 BIAS Controlo da corrente de polarização do integrado MAX3643. 

21 MOD Controlo da corrente de modulação do integrado MAX3643. 

22 BMD Controlo da temperatura do laser. 
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Apêndice C – Layout Emissor Ótico (76.0 x 96.0 mm) 
• Camada superior e inferior com componentes 

 

• Camada superior (TOP) 

 

  



 

XIII 
 

 

 
• Camada inferior (BOTTOM) 
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Apêndice D – MAX3654 - Caraterização do Integrado [28] 
• Esquema dos pinos 

 

• Esquema elétrico do interior 
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• Descrição dos pinos 

 

  

Pinos Nome Função 

1,4,9,12 VCC Ligado à tensão de alimentação de 5 V. 

2 IN+ 
Estabelece a ligação à entrada positiva do fotodíodo, 

tipicamente conectada ao cátodo do fotodíodo. 

3 IN- 
Estabelece a ligação à entrada negativa do fotodíodo, 

tipicamente conectada ao ânodo do fotodíodo. 

5 VAGC Responsável pelo controlo ganho. 0V ≤ VAGC ≤ 1.4V 

6 MUTE 
Responsável por ligar e desligar o sinal à saída do 

integrado. MUTE ≤ 0.8V Output desligado. 

7 HYST 
Responsável pelo controlo do ganho de histereses. 

Controlado com recurso a uma resistência. 

8,14,16 GND Ligado à terra. 

10 OUT- 
Output negativo. A tensão neste pino diminui com o 

aumento da potência ótica quando a entrada IN+ está 
conectada com o cátodo do fotodíodo 

11 OUT+ 
Output positivo. A tensão neste pino aumenta com o 
aumento da potência ótica quando a entrada IN- está 

conectada com o ânodo do fotodíodo 

13,15 TEST1, TEST2 
Reservado para testes, ligado à terra para operações 

normais 
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Apêndice E – Layout Recetor Ótico (89.8 x 72.9 mm) 
• Camada superior e inferior com componentes 

 

• Camada superior (TOP) 
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• Camada inferior (BOTTOM) 

 

 


