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Abstract 

This dissertation takes as central axis the proof of concept of a free space optical transmission through 

the implementation of OFDM for the coding of the signal. A brief historical context Is introduced of the 

optical communications, and the state of art related to the currently used Free Space Optics 

technologies is presented, also a description of them is made based on the transmission distance. 

Following are the fundamental theoretical concepts inherent to any optical communications system, 

paying attention to the types of optical source, optical receiver and lens. Several modulations commonly 

used in these systems are described, such as OOK modulation, among others. The use of OFDM 

modulation is proposed, and the different aspects of the OFDM modulation are then analysed. A brief 

description is also given of the various types of atmospheric attenuation and their effects on a Free 

Space Optics system, as well as the Rayleigh multipath and dispersion concept. It is also presented the 

method used in the evaluation of this type of systems. In the accomplishment of the dissertation a 

computer simulation component was implemented to simulate the transmission channel, in which the 

impacts of the guard interval for the different sub modulations were studied. Finally, the experimental 

implementation was performed for three attenuation values and the best sub modulation to be used for 

each case was studied, taking into account the limitations of binary errors imposed for signal 

transmission.  



vii 

 

 

 

 

  



viii 

 

 

 

Resumo 

 

Esta dissertação assume como eixo central a prova de conceito de uma transmissão óptica em espaço 

livre através da implementação de OFDM para a codificação do sinal. É introduzido um breve contexto 

histórico das comunicações ópticas e é apresentado o estado de arte relativo às tecnologias de óptica 

em espaço livre atualmente utilizadas, sendo feita uma descrição das mesmas com base na distância 

de transmissão. Em seguida são apresentados os conceitos teóricos fundamentais inerentes a qualquer 

sistema de comunicações ópticas, dando especial atenção aos tipos de fonte óptica, recetor óptico e 

lente. São descritas várias modulações habitualmente utilizadas nestes sistemas como a modulação 

OOK entre outras. É proposta a utilização da modulação OFDM, sendo em seguida analisadas as 

diferentes vertentes desta. É também feita uma breve descrição dos diversos tipos de atenuação 

atmosférica e respetivos efeitos num sistema FSO, assim como o conceito de multipercurso e dispersão 

de Rayleigh. É ainda apresentado o método utilizado na avaliação deste tipo de sistemas. Na realização 

da dissertação foi implementada uma componente de simulação computacional para simular o canal 

de transmissão, no qual foi estudado os impactos do intervalo de guarda para as diferentes 

submodulações. Por fim foi realizada a implementação experimental para três valores de atenuação e 

foi realizado o estudo da melhor submodulação a utilizar para cada caso tendo em conta as limitações 

de erros binários impostos para a transmissão do sinal.   
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1. Introdução  

1.1. Contexto e Motivação 

As tecnologias sem fios são um dos grandes casos de sucesso da história da tecnologia, realizando o 

sonho dos seres humanos de se comunicarem a partir de qualquer lugar em qualquer momento. 

Embora a comunicação de voz tenha sido o principal serviço há 15 anos, os dados móveis e a Internet 

sem fios tornaram-se generalizados muito mais rapidamente do que alguém poderia ter imaginado. 

Atualmente, o termo "sem fios" é amplamente utilizado como sinónimo de tecnologias de 

radiofrequência (RF) como resultado da sua dominação mundial de mercado. A banda RF situa-se 

entre 30 kHz e 300 GHz do espectro eletromagnético e o seu uso é regulado rigorosamente pelas 

autoridades locais e internacionais. Na maioria dos casos, as sub-bandas são licenciadas 

exclusivamente para operadores, como os operadores telefónicos, emissoras de televisão, links de 

micro-ondas ponto-a-ponto, entre outros [1]. 

O aumento exponencial da procura comercial de banda larga sem fios de alta velocidade decorreu na 

tentativa de acomodar a crescente utilização de serviços de internet e multimédia entre utilizadores 

móveis, clusters residenciais e empresariais. Isto estimulou um crescimento extraordinário no tráfego 

de dados na ultima década, crescendo a uma velocidade que excede a previsão da lei de Moore [2]. 

Como resultado, o tráfego de dados tem aumentado exponencialmente, o que corresponde a um 

crescimento no volume global de tráfego na ordem das centenas de vezes na próxima década [3]. 

 

Figura 1 – Tráfego mundial de dados móveis (mensalmente em exabytes)(adaptado de [2]) 

Existem duas opções disponíveis para a resolução deste problema, a primeira é otimizar melhor as 

tecnologias baseadas em RF, no entanto, independentemente das tecnologias (3G, 4G, 5G ou Wi-Fi) 

adotadas, existem três abordagens para aumentar a capacidade dos sistemas de rádio sem fio. A 

primeira é o lançamento de um novo espetro e, portanto, mais largura de banda, a segunda é a criação 

de mais nós e a terceira é eliminação da interferência. Adquirir um novo espectro é muito caro. 

Encontrar mais largura de banda não é um grande problema, mas claramente não é suficiente pois 

mesmo esta é finita. Nós adicionais podem ser incluídos por meio de divisão celular, o que é bastante 
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dispendioso. Além disso, dois nós não oferecem o dobro da capacidade de um, devido a problemas 

de interferência [4].  

Uma outra tecnologia que permite abordar e superar estas restrições é a comunicação óptica em 

espaço livre ou Free Space Optics (FSO). Contrariamente aos sistemas comuns de RF que trabalham 

numa gama de frequências entre os 2.4 GHz e os 5.7 GHz com taxas de transferência que variam 

entre os 2 Mbps e os 400 Mbps, a tecnologia FSO tem taxas de transferência de dados que superam 

os 2.5 Gbps e que utilizam uma ampla faixa espectral não licenciada entre os 700 nm e os 10000 nm, 

oferendo praticamente uma largura de banda ilimitada [5]. Esta tecnologia inclui o infravermelho, o 

visível e o ultravioleta, como mostra a Figura 2 [4]. 

 

Figura 2- Espetro Eletromagnético (adaptado de [1]) 

1.2. Objetivos 

Apesar das várias vantagens da comunicação FSO face a comunicação RF, a performance dos 

sistemas ópticos pode ser degradada por diversos fatores ambientais, representados na Figura 3, 

como dispersão de aerossóis e turbulências atmosféricas. A turbulência atmosférica ocorre devido 

variações aleatórias no índice de refração do ar causadas por alterações climáticas. Este fenómeno 

tem um poder destrutivo que atenua o sinal causando rápidas flutuações de amplitude e fase. De modo 

a tentar minimizar a atenuação causada por efeitos atmosféricos e atingir as taxas de transferência 

pretendidas é necessário aumentar a eficiência espetral [4]. De modo a tentar maximizar a eficiência 

espetral é necessário recorrer a formatos de modulação do sinal enviado. Assim sendo, tal como em 

sistemas baseados em fibra óptica, os novos desenvolvimentos em formatos de modulação são os 

principais responsáveis pelo desempenho do sistema de comunicações ópticas em espaço livre (FSO) 

[5]. 

O objetivo desta dissertação é a criação de uma ligação ponto a ponto através de um canal de 

propagação em espaço livre utilizando o formato de modulação de multiplexação por divisão de 

frequência ortogonal (OFDM), um Laser como emissor e um fotodíodo em deteção direta (DD). 
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Figura 3 - Efeitos ambientais num sistema FSO (adaptado de [4]) 

 

1.3. Estrutura da dissertação 

O documento de dissertação será dividido em 6 capítulos (incluindo este),  

• No capítulo 2 é introduzido um breve contexto histórico das comunicações ópticas e é 

apresentado o estado de arte relativo às tecnologias FSO atualmente utilizadas, onde é feita 

uma descrição das mesmas com base na distância de transmissão. São também referenciados 

os desenvolvimentos realizados em OFDM.  

• No capítulo 3 são apresentados os conceitos teóricos fundamentais inerentes a qualquer 

sistema de comunicações ópticas, dando especial atenção aos tipos de fonte óptica, recetor 

óptico e lente. São descritas várias modulações habitualmente utilizadas nestes sistemas 

como a modulação OOK entre outras. É proposta a utilização da modulação OFDM, sendo em 

seguida analisadas as diferentes vertentes desta. É também feita uma breve descrição dos 

diversos tipos de atenuação atmosférica e respetivos efeitos num sistema FSO, sendo ainda 

introduzido o conceito de multipercurso e dispersão de Rayleigh. Por fim é apresentado o 

método utilizado na avaliação deste tipo de sistemas.  

• No capítulo 4, é descrito o modelo utilizado na simulação do sistema óptico e são analisados 

os respetivos resultados. 

• No capítulo 5 são apresentados os componentes utilizados no sistema de comunicação óptica, 

é descrito o objetivo pretendido com a experiência e são analisados os resultados.   

• O capítulo 6 finalizará a dissertação com a apresentação das principais conclusões relativas 

ao problema em estudo, assim como alguns caminhos com possibilidade de serem adaptados 

no futuro.  
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2. Estado de Arte 

2.1. Evolução das Comunicações Ópticas 

A comunicação óptica em espaço livre é uma tecnologia antiga que implica a transmissão de 

informação de um ponto para o outro através do ar com recurso a radiação óptica.[5] A sinalização 

através de fumo, faróis, tochas e luz solar podem ser consideradas como formas antigas de 

comunicação óptica sem fios [1]. 

No Séc. XVIII foi desenvolvida em França uma nova técnica chamada Telégrafo Semáforo que 

consistia também num sistema de transmissão de informação por meios visuais, usando torres e 

recorrendo a bandeiras que se podia manipular de forma a enviar mensagens a um ritmo de algumas 

palavras por minuto. Isto era muito mais rápido que um mensageiro a cavalo e mais económico a longo 

prazo. Já no seculo XIX Alexander Graham Bell desenvolveu o fotofone que permitia a transmissão de 

voz através de um feixe de luz até uma distância máxima de 200 metros [5]. As FSO receberam o seu 

primeiro grande desenvolvimento na década de 60 com o aparecimento do laser devido às suas 

características intrínsecas como a coerência e diretividade. Em 1962 uma equipa de investigadores do 

MIT conseguiu pela primeira vez transmitir um sinal de televisão a uma distância de 48km usando 

LEDs GaAs. Um ano depois o recorde aumentou para 190 km alcançado numa transmissão de voz 

por meio de um laser He-Ne. Já na década de 70, foi desenvolvida no japão pela Nipon Electric 

Company a primeira ligação de comunicações ópticas em espaço livre com objetivos comerciais. 

Usava também um laser He-Ne e ligava as cidades Yokohama e Tamagawa, uma distância de 14 km 

[4]. 

Daí em diante, este tipo de comunicações passou a ser usado maioritariamente pelos militares em 

operações secretas. Esta tecnologia foi também fortemente pesquisada para aplicações em Deep 

Space pela NASA e pela ESA, tendo na última década conseguido atingir taxas de transmissão até 

10Gbps. Nos dias que correm com os avanços que têm sido feitos nos dispositivos optoelectrónicos, 

tem se observado um renascimento das comunicações ópticas sem fios. O facto de cada vez se 

necessitar de maior largura de banda para as aplicações emergentes faz também com que haja maior 

interesse comercial nesta tecnologia, o que culminou num aumento da comercialização e instalação 

nas infraestruturas de comunicação da atualidade [5].  

 

2.2. Multiplexação por Divisão Ortogonal de 

Frequência 

Multiplexação por divisão ortogonal de frequência (OFDM) é uma técnica de modulação que pertence 

a uma classe maior de modulações multiportadora na qual os dados do sinal são transportados ao 

longo de várias subportadoras com taxas de dados inferiores ao sinal original. Duas das principais 
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vantagens desta modulação é a robustez contra a dispersão no canal e a facilidade com que se pode 

fazer estimativas da fase e do canal ao longo do tempo.  Este conceito foi introduzido pela primeira 

vez por Robert Chang em 1966 com a publicação do artigo [6] onde apresentou um modelo para 

transmitir sinais em simultâneo através de uma canal de banda limitada sem interferência 

intersimbólica (ISI) nem interferência intercanal (ICI). O modelo foi analisado por Burton Saltzberg em 

1967 na publicação do artigo “Performance of an efficient parallel data transmission system” [7] onde 

concluiu que a estratégia para dimensionar um sistema em paralelo devia se focar mais em reduzir a 

interferência entre canais adjacentes e não tanto em aperfeiçoar os canais em si [8]. Esta conclusão 

está comprovada nos dias de hoje no processamento de sinais no combate a interferência intercanal. 

O termo OFDM aparece pela primeira vez numa patente sua em 1970. A proposta de gerar sinais 

ortogonais utilizando a transformada rápida de Fourier ocorreu em 1969 com a publicação de um artigo 

com o titulo “Fourier transform communication systems” [9]. A inclusão do prefixo cíclico, uma prática 

importante em quase todos os sistemas OFDM, foi introduzido em 1980 num artigo publicado por 

membros do IEEE [10]. A tecnologia OFDM começou a ser considerado para aplicações práticas sem 

fios em meados da década de 80. Em 1985 Cimini dos laboratórios Bell publica um artigo sobre a 

utilização de OFDM em comunicações móveis [11]. Em 1987, Lassalle e Alard consideraram a 

utilização de OFDM na transmissão rádio e repararam na importância de combinar FEC com OFDM 

[12]. A tecnologia OFDM foi desenvolvida principalmente para fins militares durante as primeiras 

décadas uma vez que os circuitos integrados capazes de suportar computação necessária à 

modulação OFDM eram ainda bastante dispendiosos para fins comerciais. No entanto hoje em dia a 

modulação OFDM é a base de muitos standarts de telecomunicações como a WLAN, a televisão e a 

rádio em certas partes do mundo [13].  

A aplicação de OFDM às comunicações ópticas ocorreu nos últimos 10 anos, no entanto tem vindo a 

ganhar cada vez mais interesse devido à sua performance em muitos destes sistemas [14][15].   

2.3. Áreas de Aplicação 

A tecnologia FSO pode ser potencialmente utilizada numa ampla gama de aplicações de comunicação 

[3]. Estas aplicações podem ser desde conexões ópticas dentro de circuitos integrados, ligações 

terrestres ou até comunicações por satélite. Na Figura 4 estão representadas diversas aplicações FSO 

com base na distância de transmissão [4]. 
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Figura 4 - Categorização das aplicações OWC com base no alcance de transmissão (adaptado de [1]) 

As aplicações das comunicações FSO podem ser dividas por alcances, passando estes por ultracurto, 

curto, medio, longo e ultralongo. As aplicações de ultracurto alcance surgem numa tentativa de 

acomodar as crescentes exigências da computação exascale (computação que permite pelo menos 

um trilião de cálculos por segundo) e dos centros de dados. Para tal têm sido explorados métodos não 

convencionais para comunicações inter-chip e intra-chip [4]. Com características superiores como 

elevada largura de banda e baixa latência, as interconexões ópticas foram propostas como uma 

alternativa às conexões elétricas à base de cobre que se tornaram um grande estrangulamento no 

projeto destes sistemas [16].  

 

Figura 5 – Ilustração de uma interligação FSO (extraído de [4]) 

As interconexões ópticas podem ser implementadas com guia de onda ou em espaço livre. Nas 

interligações ópticas guiadas, a perda no guia de onda, a seção transversal e o raio de curvatura 

mínimo dominam o processo de design. Interligações ópticas em espaço livre, fornecem uma solução 

mais flexível e podem alcançar um alto grau de paralelismo. Num estudo efetuado pela CIR em 2014 

foi previsto que o mercado de interligações ópticas em chips atingirá quase 520 milhões de dólares até 

2019, chegando a 1020 milhões de dólares até 2021 [4].  
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Tabela 1 - Evolução das Redes Ópticas (adaptado de [16]) 

Podemos considerar que saímos do alcance ultracurto e entramos no curto alcance quando a distância 

de transmissão passa para a ordem dos dez centímetros. Uma aplicação usual de curto alcance é a 

rede sem fios de área do corpo (WBAN), que envolve o uso de dispositivos ou sensores eletrónicos 

vestíveis para transmissão de informações físicas e bioquímicas do indivíduo. Esta rede tem diversas 

aplicações médicas como se pode observar na Figura 6 [17]. Numa WBAN típica, existem vários 

sensores colocados no corpo humano que registam os sinais vitais, como pressão arterial, ritmo 

cardíaco, glucose, entre outros. Estes sensores estão conectados sem fios a uma unidade central que 

tem acesso a uma rede externa.[4] 

 

Tabela 2 - Aplicações de WBANs (adaptado de [17]) 

As WBANs atuais são geralmente sustentadas por RF, mas a sua utilização pode ser problemática em 

instalações médicas e hospitais onde a instalação de RF é proibida devido a interferência 

eletromagnética. As recentes descobertas na área de LEDs orgânicos possibilitam integrar os 

transmissores ópticos em peças de vestuário como parte de uma WBAN. Alguns equipamentos de 

teste hospitalar como teste de stress cardíaco podem também ser alterados integrando LEDs nos 

sensores e substituindo o grande número dos cabos necessários por ligações ópticas em espectro 

visível (VLC).  
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Figura 6 - Previsão de um equipamento de teste de stress cardíaco com base em VLC (adaptado de [4]) 

Outro exemplo de aplicação de curto alcance é a rede de área pessoal sem fios (WPAN) que envolve 

a conectividade do "último metro" para dispositivos interligados centrados em torno do espaço de 

trabalho de uma pessoa. A tecnologia FSO na forma de comunicação LED infravermelho tem sido 

usada eficazmente em WPANs desde meados da década de 1990. O padrão Giga-IR desenvolvido 

pela Associação de Dados de Infravermelhos permite a transmissão de 1 Gbps. Esta ainda a ser 

desenvolvido um novo padrão que permitira elevar as velocidades para 5 e até 10 Gbps. Os recentes 

esforços de pesquisa nesta área incluem comunicações de câmara de smartphone, onde a câmera 

integrada do telefone é usada como um detector óptico de modo a permitir várias aplicações máquina 

para máquina (M2M), incluindo telefone para telefone, telefone para TV e telefone para máquina de 

vendas automática, entre outros.  

 

Figura 7 - Aplicações VLC em WPAN (adaptado de [4]) 

Quando a distância de transmissão é na ordem dos metros estamos a lidar com aplicações de médio 

alcance. Uma possível aplicação de médio alcance é a rede local sem fios (WLANs). No passado, a 

comunicação infravermelha indoor foi largamente investigada como uma possível solução WLAN. No 
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entanto, o sucesso das soluções baseadas em RF como o WiFi condicionaram a sua implementação. 

No entanto esta situação pode facilmente alterar com o surgimento da VLC, também conhecido como 

LiFi. As novas gerações de LEDs têm características atraentes, como uma longa esperança de vida, 

alta tolerância à humidade, menor consumo de energia e menor dissipação de calor. As lâmpadas 

incandescentes e as luzes fluorescentes têm vindo a ser gradualmente substituídas por tecnologias de 

iluminação eficientes em termos energéticos, assim sendo, prevê-se que os LEDs sejam a principal 

fonte de luz no futuro próximo [4]. 

A VLC aproveita a esperada omnipresença da infraestrutura de iluminação baseada em LED e permite 

uma rede sem fio com elevadas taxas de transmissão, minimizando os problemas de interferência 

devido ao confinamento espacial dos LEDs. Uma pesquisa feita em 2013 mostrou que a eficiência 

espectral da área em ambientes fechados pode ser melhorada por um fator de 900 ao usar uma WLAN 

baseada em VLC [18]. Em ensaios experimentais VLC foram atingidas taxas de transferência máximas 

de 3 Gbps [19]. 

 

Figura 8 - Um hotspot VLC composto por um recetor USB e um transmissor VLC incorporado num candeeiro 
(extraído de [4]) 

Além da instalação interior, os LEDs estão a ser abundantemente utilizados na iluminação exterior, 

sinais de trânsito, ecrãs publicitários, faróis e luzes traseiras de automóveis, entre outros. Este novo 

desenvolvimento abre caminho para a comunicação veículo-veículo e veículo-infraestrutura. Os 

veículos equipados com luzes dianteiras e traseiras baseadas em LED podem comunicar entre si e 

com a infraestrutura próxima da estrada, ou seja, luzes de rua, semáforos, entre outros, através da 

tecnologia VLC [20]. Para além disso, este sistema pode ainda ser usado tanto para a sinalização 

como para a transmissão de informações relacionadas com a segurança de veículos na estrada. O 

VLC está bem posicionado para abordar a baixa latência exigida nas funcionalidades de segurança 

como por exemplo, luzes de travagem de emergência eletrónicas, aviso de colisão. 
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Figura 9 – a) Rede de Estradas VLC onde veículos comunicam com outros veículos e semáforos; b) Localização 
de transmissores e recetores VLC num carro (adaptado de [4], [20]) 

Os sistemas FSO podem também ser usados para comunicação de elevado ritmo de transmissão entre 

dois pontos fixos a uma distância de vários quilómetros. Num estudo realizado em 2013 entre o instituto 

de telecomunicações de Aveiro e a universidade de Roma concluiu-se que uma ligação FSO desfruta 

de uma banda óptica disponível bastante elevada, quando comparada com RF, permitindo taxas de 

transferência de dados na ordem dos Tbps [21]. Os sistemas FSO atraíram inicialmente a atenção 

como uma solução eficiente para o problema da "última milha" para preencher o fosso entre o utilizador 

final e a infraestrutura de fibra óptica já instalada. Os sistemas FSO podem também ser utilizados para 

várias aplicações de comunicação de longo alcance, incluindo extensões de rede sem fios da área 

metropolitana (WMAN), conectividade WLAN para WLAN em ambientes empresariais e institucionais 

e também o acesso de banda larga sem fios a áreas remotas para efeitos de videovigilância [4]. 

 

Figura 10 - Esquema FSO para ligações entre edifícios (extraído de [4]) 

Hoje em dia é ainda possível estabelecer ligações FSO entre pontos móveis, devido aos novos 

algoritmos de localização, permitindo assim a implementação de links FSO entre duas aeronaves, ou 

entre a aeronave e a base. Esta tecnologia tem bastante interesse do ponto de vista militar [22].  
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Figura 11 - Cenário de ligações FSO entre pontos moveis (extraído de [22]) 

As comunicações FSO podem ainda ser utilizadas como uma poderosa solução de ligações ultralongas 

correspondente a distâncias superiores a 10 mil quilómetros para comunicações entre satélites ou 

comunicações entre o satélite e a estação terrestre, bem como comunicação interplanetária. Um dos 

principais marcos nesta área ocorreu em 2001 quando foi estabelecida pela primeira vez uma ligação 

FSO de 50Mbps entre dois satélites terrestres. A experiência realizada pela Agencia Espacial Europeia 

consistiu numa ligação entre satélites com recurso a semicondutores e foi estabelecido com sucesso 

entre o satélite geoestacionário ARTEMIS e o satélite de observação terrestre SPOT-4 [23]. Estas taxas 

passaram posteriormente para a ordem dos gigabits por segundo com a introdução de técnicas de 

modulação coerentes. Em outubro de 2013, numa demonstração de comunicação laser da NASA, foi 

estabelecida uma ligação FSO entre a Lua e a Terra, onde foi alcançada uma taxa de dados 

impressionante de 622 Mbps num percurso de 384600 quilómetros. Provando assim que a 

comunicação FSO é uma tecnologia com aplicações espaciais podendo mesmo vir a complementar 

ou substituir as RF nesta área [4]. 

 

3. Fundamentação Teórica 

3.1. Componentes de um sistema FSO 

Os sistemas FSO comercialmente disponíveis utilizam comprimentos de onda próximos do espectro 

visível entre os 850 nm e 1550 nm, o que corresponde a frequências na ordem dos 200 THz [24]. 

Comecemos por especificar genericamente o sistema FSO. Como podemos ver na Figura 12 este 

sistema é composto por um emissor que recebe um sinal elétrico, transforma-o num sinal óptico e 

envia-o em forma de feixe através da atmosfera. Do outro lado temos um recetor que recebe esse sinal 

óptico e o converte de volta num sinal elétrico. 
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Figura 12 - Esquema simplificado de um sistema FSO 

 

O Emissor pode ser dividido em 4 partes, codificador, modulador, fonte óptica e lente. O codificador é 

responsável pela codificação de impulsos elétricos que se pretende transmitir, podendo estes ser 

adaptados aos requisitos da aplicação. A função do modulador é a agregação dos múltiplos impulsos 

e reconversão num outro sinal elétrico que se adapte aos requisitos de corrente da fonte óptica. A fonte 

óptica pode passar por um LED ou por um Laser capaz de realizar a conversão eletro-óptica e 

transmissão do sinal modulado. Por fim temos a lente que permite a concatenação do feixe de emissão 

da fonte óptica, de forma a aumentar a amplitude máxima da potência do sinal no recetor, diminuindo 

a divergência do feixe [25]. 

Do lado do recetor, começa-se pela lente que tem o mesmo efeito que no sistema de emissão. Seguida 

de um fotodetector, responsável pela conversão opto elétrica, na qual o sinal óptico é convertido para 

uma corrente proporcional à sua amplitude. Por fim, o processador digital de sinais realiza a conversão 

analógica para digital do sinal, enviando essa informação para o desmodulador que a traduz em 

impulsos elétricos. Estes sinais são posteriormente convertidos em código binário e enviados para uma 

unidade de processamento. 

Nos sistemas FSO recentes são utilizadas uma diversidade de fontes de luz para a transmissão de 

dados. As principais diferenças entre essas fontes de transmissão é o comprimento de onda, a potência 

e o ritmo de modulação. O preço de um transmissor de alto desempenho pode variar de dezenas de 

dólares para milhares de dólares, logo o uso de uma fonte de transmissão específica é ditado pelo tipo 

de aplicação. Os dois tipos de fontes de luz que irão ser abordados serão o LED e o laser [25]. 

Devido à sua potência de transmissão relativamente baixa, o LED é geralmente usado em aplicações 

com distâncias mais curtas e com requisitos de largura de banda até 155 Mbps. Dependendo do 

material do sistema, o LED pode operar em diferentes intervalos de comprimento de onda. Quando 

comparado com fontes de transmissão com base em laser de banda estreita ou comprimento de onda 

único, o LED possui uma gama de operações espectral muito mais ampla [24].  

O LED consiste numa junção p-n que emite luz através de emissão espontânea, um fenómeno referido 

como eletroluminescência. A luz é gerada através do efeito de recombinação radiativa de pares eletrão-
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buraco na região de depleção e a largura espectral da luz emitida pode variar entre os 30 e os 60 

nanómetros, com uma propagação angular relativamente grande [26]. Os LEDs infravermelhos 

também são usados como fontes de transmissão em controles remotos domésticos. As vantagens das 

fontes de LED incluem tempo de vida extremamente longo e baixo custo. O funcionamento do LED 

pode ser descrito usando o modelo de banda de energia. 

 

Figura 13 - Modelo de banda de energia de um LED (adaptado de [24])   

O modelo de energia da banda ilustra as duas bandas de energia permitidas, essas duas bandas são 

separadas por uma região habitualmente referida como banda proibida. A largura dessa banda é 

denominada 𝑊𝐺. No nível de energia superior, chamado de banda de condução, os eletrões podem se 

mover livremente. Na banda inferior, chamada de banda de valência, os "buracos" também se podem 

mover livremente. Estes "buracos" ocorrem em locais onde um eletrão se separa de um átomo, 

deixando consequentemente esse átomo com carga positiva. Quando um eletrão se recombina com 

um buraco, a energia é libertada e o átomo retoma o seu estado neutro. Enquanto um semicondutor 

de tipo n tem um fornecimento adicional de eletrões livres, o material do tipo p tem uma elevado número 

de “buracos” livres [26]. 

Quando um material tipo n e um material tipo p são associados, os eletrões e os buracos recombinam-

se na região da interface. No entanto, durante este processo, é gerada uma barreira chamada de 

região neutra onde nem os eletrões nem os “buracos” têm energia suficiente para se movimentar. 

Quando se corta a tensão aplicada à estrutura, o movimento de cargas deixa de existir e não ocorre 

mais recombinação. Por outro lado, quando é aplicada uma tensão de polarização direta, a barreira 

diminui e a energia potencial dos eletrões livres no material de tipo n aumenta. A tensão de polarização 

direta fornece aos eletrões e aos “buracos” energia suficiente para se conseguirem mover na região 

da barreira. Quando um eletrão encontra um buraco, desce para a banda de valência e dá-se a 

recombinação. Durante este processo, a energia é lançada sob a forma de um fotão, sendo o 

comprimento de onda da luz emitida dependente da largura do intervalo da banda proibida 𝑊𝐺. 

Conforme é demonstrado na seguinte equação [5]. 

 

 𝜆 =
ℎ. 𝑐

𝑊𝐺
 (1) 
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A Tabela 3 mostra uma listagem de sistemas de materiais semicondutores com a relação entre a 

energia da banda proibida e o comprimento de onda de emissão. Para aplicações FSO, os sistemas 

GaAs e AlGaAs são de particular interesse porque os comprimentos de onda são da ordem dos 850nm 

[24].  

 

Tabela 3 - Relação entre o material do sistema, o comprimento de onda e a energia do intervalo de banda para 
estruturas LED típicas (adaptado [24]) 

A largura de banda de modulação de um LED está relacionada com o tempo de vida (𝜏) do portador, 

onde 𝜏 é definido como o tempo médio de recombinação dos portadores. O ritmo de modulação 

elétrica deve ser inferior à esperança média de vida do portador. A largura de banda elétrica é dada 

por: 

 𝑓3𝑑𝐵 =
1

2𝜋𝜏
 (2) 

Os LEDs habitualmente funcionam na banda de modulação entre 1 MHz e 100 MHz, sendo um LED 

de 1 mW considerado já de alta potência. Durante a seu tempo de vida funcional, para um determinado 

valor da corrente de condução, a potência luminosa de um LED diminui. No entanto, o tempo de vida 

dos LEDs, calculado como o tempo até que a energia seja reduzida para metade do valor original, 

pode chegar a 105 horas. Este valor corresponde a cerca de 11 anos. 

Alguns díodos toleram temperaturas entre os -65 e +125 graus Celsius, sendo que a potência de saída 

diminui para temperaturas mais elevadas [24]. 

 

Tabela 4 - Materiais utilizados na construção de LED e respetivos comprimentos de onda (adaptado de [5]) 
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Um laser é semelhante a um LED em temos de funcionalidade, mas difere tanto no método de 

funcionamento como nas suas características intrínsecas. A ideia de emissão estimulada de radiação 

teve origem com Albert Einstein em 1916. Até então, os físicos acreditavam que um fotão poderia 

interagir com um átomo de apenas duas maneiras: ou o fotão era absorvido e elevava o átomo para 

um nível de energia superior ou o fotão era emitido pelo átomo e este descia para um nível inferior de 

energia. 

 

Figura 14 - Diagrama de bandas de energia (adaptado de [17]) 

A Figura 14 representa o diagrama de energia típico de um átomo. Um eletrão pode ser movido para 

um nível de energia mais elevado por meio de uma fonte externa. Com base na regra de que nem 

todas as transições são permitidas, o tempo que um eletrão permanece num estado de energia mais 

elevado antes de cair para um nível de energia inferior varia. Quando o eletrão baixa um nível é 

libertada energia. Uma transição radiativa que envolva a emissão de um fotão no espectro visível ou 

infravermelho requer uma diferença de dois níveis de energia [27]. Para facilitar a compreensão, 

descrever-se-á a operação do laser usando apenas dois níveis de energia. Existem três possibilidades 

diferentes de interação entre fotões, sendo elas: 

Absorção induzida: um fotão incidente cujo comprimento de onda corresponde à diferença entre os 

níveis de energia 𝐸𝑗 e 𝐸𝑖 pode ser absorvido por um átomo que esteja no estado de energia inferior. 

Após esta interação, o fotão desaparece e a sua energia é usada para elevar o átomo para um nível 

de energia superior. 

Emissão espontânea: um átomo no nível de energia superior pode cair espontaneamente para o nível 

inferior. A energia que é libertada durante esta transição assume a forma de um fotão emitido, sendo 

o comprimento de onda desse fotão correspondente à diferença de energia entre os estados de energia 

𝐸𝑗 e 𝐸𝑖. 

Emissão estimulada: um átomo no nível superior pode cair para o nível inferior, emitindo um fotão com 

um comprimento de onda correspondente à diferença de energia do processo de transição. O processo 

de emissão é induzido por um fotão incidente cujo comprimento de onda corresponde ao nível de 

transição de energia do átomo. O fotão estimulado será emitido em fase com o fotão incidente, que 

continua a sua propagação [24]. 
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Figura 15 - Funcionamento de um Laser (adaptado de [17]) 

Se estiverem mais átomos no estado fundamental do que no nível superior de energia, então o número 

de fotões que entram no material diminuirá devido à absorção. No entanto, se o número de fotões no 

nível superior exceder o número do nível inferior, é criada uma condição chamada inversão de 

população [28][17]. 

 

Tabela 5 - Materiais utilizados na construção de Laser e respetivos comprimentos de onda (adaptado de [5]) 

Como recetor óptico é usado um fotodetetor que consiste num transdutor optoelectrónico que gera um 

sinal elétrico proporcional ao quadrado do campo óptico instantâneo que incide na sua superfície. 

Assim, o sinal gerado por um fotodetetor é sempre proporcional à potência óptica instantânea recebida. 

Uma vez que o sinal óptico é geralmente fraco após ter viajado através do canal de transmissão, o 

fotodetetor deve atender a requisitos de desempenho rigorosos, como alta sensibilidade dentro de sua 

faixa operacional de comprimentos de onda, baixo nível de ruído e uma largura de banda adequada 

para acomodar a taxa de transferência de dados desejada [5]. A forma mais simples de um fotodetetor 
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é um díodo p-n. O mecanismo básico de deteção é simples, como pode ser visto na Figura 16. 

Infelizmente devido a problemas de difusão, fraca sensibilidade, e um tempo de resposta na ordem 

dos microssegundos, estes dispositivos tornam-se inadequados para a deteção de luz. Estes 

problemas podem, no entanto, ser resolvidos recorrendo ao uso de um díodo PIN. Conforme ilustrado 

na figura 21, o díodo PIN possui uma ampla camada semicondutora intrínseca que separa as camadas 

p e n. A camada intrínseca não possui cargas livres, logo a sua resistência é elevada. Assim sendo, a 

maior parte da queda de tensão aparece na camada intrínseca, elevando a intensidade do campo 

elétrico no interior da mesma [24]. 

Devido ao projeto de camada intrínseca larga, a maioria dos fotões será absorvida dentro desta região 

e não dentro das camadas p e n. Isto melhora drasticamente a capacidade e o tempo de resposta dos 

díodos PIN quando comparados aos díodos pn. Para criar um par de eletrão-buraco dentro da camada 

intrínseca, o fotão necessita de uma quantidade mínima de energia para elevar o eletrão na banda. 

Como a energia do fotão está relacionada com os seus comprimentos de onda, o comprimento de 

onda de corte 𝜆𝑐 para um material de detetor específico é dado pela equação descrita no 

funcionamento do LED [24]. 

 

Figura 16 - Esquema da estrutura de um díodo PIN (extraído de [24]) 

 

É importante referir a função da lente no sistema de comunicações ópticas. A lente é composta por um 

pedaço de vidro ou outro material transparente que refrata os raios de luz de forma a permitir a 

formação de uma imagem. As lentes podem ser vistas como uma série de pequenos prismas em que 

cada um destes prismas refrata a luz para produzir a sua própria imagem. Através da junção de todos 

estes pequenos prismas é possível focar a imagem num único ponto [27]. 

As lentes podem ser distinguidas umas das outras em termos de forma e dos materiais a partir dos 

quais são feitas. A forma determina se a lente é convergente ou divergente e o material possui um 

índice de refração que determina as propriedades refrativas da lente. O eixo horizontal de uma lente é 

conhecido como o eixo principal. Uma lente convergente ou convexa direciona a luz incidente para 

dentro em direção ao eixo central do feixe. As lentes convergentes são mais espessas no centro e 

mais finas nas bordas superior e inferior, isto faz com que quando os raios de luz entram numa lente 

convergente, a luz é focada num ponto. O ponto onde a luz converge é chamado de ponto focal e a 
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distância entre a lente e o ponto focal é chamada de distância focal. Uma lente divergente ou convexa 

orienta os raios de luz recebidos para fora do eixo do feixe. As lentes divergentes são mais finas no 

centro e mais espessas nas bordas superior e inferior. A Figura 17 ilustra o comportamento de lentes 

convergentes e divergentes [24]. 

 

Figura 17 - Lentes convergentes e divergentes (adaptado de [24]) 

A distância focal de um sistema óptico é a medida de quão fortemente o sistema converge ou diverge 

a luz. Num sistema óptico em espaço livre representa a distância sobre a qual os raios inicialmente 

paralelos são levados ao ponto de foco. Um sistema com uma distância focal mais curta possui maior 

potência óptica do que um com uma distância focal longa [27]. 

3.2. Atenuação Atmosférica 

A atenuação atmosférica é um dos maiores desafios numa ligação FSO, podendo levar à perda de 

sinal e a falha de ligação. A potência transmitida do sinal emitido é fortemente afetada pelos fenómenos 

de dispersão e turbulência. A atenuação é maioritariamente resultado da absorção e dispersão por 

parte de moléculas e partículas suspensas na atmosfera [5]. A distorção, por outro lado, é causada por 

turbulência atmosférica devido a flutuações no índice de refração. A atenuação atmosférica é definida 

como o processo pelo qual parte ou toda a energia da onda eletromagnética é perdida ao atravessar 

a atmosfera, causando a degradação do sinal numa ligação FSO. Esta degradação pode acontecer de 

várias formas, incluindo absorção, dispersão e cintilação. Todos estes efeitos dependem das condições 

locais e do clima. A atenuação atmosférica pode ser descrita pela Lei de Beer [24]. 

 𝜏 = exp(−𝛽𝐿) (3) 

onde 𝜏 representa a atenuação atmosférica, 𝐿 representa a distância entre o emissor e recetor e 𝛽 é 

coeficiente de atenução total, podendo ser subdividido em: 

 𝛽 = 𝛽𝑎𝑏𝑠𝛽𝑠𝑐𝑎𝑡 (4) 

𝛽𝑎𝑏𝑠 representa a absorção molecular e de aerossóis, este valor é habitualmente tão pequeno que o 

podemos desprezar. 𝛽𝑠𝑐𝑎𝑡 representa a dispersão provocada por aerossóis [27]. 
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A absorção é causada por fotões do feixe que colidem com várias partículas líquidas e sólidas 

dispersas no ar, como vapor de água, poeira, gelo e moléculas orgânicas. O coeficiente de absorção 

depende muito do tipo de moléculas de gás e da sua concentração. A absorção depende ainda do 

comprimento de onda, o que faz com que existam bandas de comprimentos de onda com absorções 

mínimas, referidas como as janelas de transmissão [5]. Os aerossóis que possuem maior potencial de 

absorção em comprimentos de onda infravermelhos incluem partículas de água, oxigénio, ozono e 

dióxido de carbono [27]. 

A dispersão refere-se à natureza de redireccionamento da luz ao passar pela atmosfera, reduzindo 

significativamente a intensidade de luz recebida no recetor e afetando drasticamente o desempenho 

dos sistemas FSO. Existem vários regimes de dispersão, dependendo do tamanho das partículas que 

o feixe encontra no seu trajeto. A descrição destes regimes é dada por 𝑥0 =
2𝜋𝑟

λ
 , onde λ é o 

comprimento de onda da transmissão e 𝑟 é o raio da partícula. Para 𝑥0 << 1, a dispersão está no 

regime de Rayleigh. Para 𝑥0 ≈ 1 a dispersão está no regime de Mie, e para 𝑥0 >> 1, a dispersão pode 

ser calculada com a óptica geométrica. Quando se compara os comprimentos de onda infravermelhos 

usados geralmente na óptica em espaço livre com o raio médio das partículas de neblina repara-se 

que a diferença é muito reduzida. Esta é a razão pela qual o nevoeiro é o principal obstáculo neste tipo 

de ligações. As partículas de chuva e de neve, por outro lado, são maiores logo representam 

significativamente menos obstáculo [24]. 

 

Figura 18 - Tipos de dispersão atmosférica (adaptado de [27]) 

A dispersão de Rayleigh refere-se à dispersão por gases moleculares e atmosféricos com partículas 

de tamanhos muito menores do que o comprimento de onda da luz incidente. O coeficiente da 

dispersão de Rayleigh é dado por: 

 𝛽𝑚 = 𝛼𝑚𝑁𝑚[𝑘𝑚
−1] (5) 

Em que 𝛼𝑚 representa a secção de dispersão de Rayleigh em 𝑘𝑚2 e 𝑁𝑚 é a densidade das moléculas 

de ar. A área de secção da dispersão de Rayleigh é inversamente proporcional à quarta potência do 

comprimento de onda do feixe incidente como se pode ver na equação abaixo: 

 𝛼𝑚 =
8𝜋3(𝑛2 − 1)2

3𝑁2𝜆4
[𝑘𝑚2] (6) 
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Onde 𝑛 é o índice de refração, 𝜆 representa o comprimento de onda da luz incidente em metros e 𝑁 

representa a densidade volumétrica das moléculas em 𝑘𝑚−3. Através destas equações é possível 

concluir que a dispersão de Rayleigh é mais significativa para os comprimentos de onda na zona do 

ultravioleta e do visível. 

A dispersão de Mie ocorre quando o diâmetro da partícula é igual ou superior a um décimo do 

comprimento de onda do raio incidente do laser. Esta dispersão é bastante significativa para sistemas 

de comunicação FSO em altitude, podendo atingir valores de centenas de dB/km [29]. O coeficiente 

da dispersão de Mie pode ser expresso por: 

 𝛽𝑎 = 𝛼𝑎𝑁𝑎[𝑘𝑚
−1] (7) 

À semelhança do que acontece com a dispersão de Rayleigh nesta expressão 𝛼𝑎 representa a área 

de secção da dispersão de Mie e 𝑁𝑎 é a densidade das partículas de ar. A contribuição da chuva para 

a atenuação neste tipo de ligações é considerada não seletiva, uma vez que é causada por partículas 

de dimensão bastante superior ao comprimento de onda do feixe emitido.  Nesta situação o laser é 

capaz de passar através da partícula de água com um efeito de dispersão menor [27]. 

Comparativamente às partículas de nevoeiro as gotículas de chuva são de dimensão bastante superior 

e ficam consideravelmente menos tempo na atmosfera, sendo essa a principal razão da atenuação 

devido a chuva ser muito inferior à atenuação devido a nevoeiro. Um ponto interessante a notar é que 

para ligações de radio frequência que utilizem frequências na ordem dos 10GHz são adversamente 

afetadas pela chuva e pouco afetadas pelo nevoeiro. Isto deve-se à correspondência mais próxima 

dos comprimentos de onda de rádio frequência com o raio das gotas de chuva, sendo ambos maiores 

do que o raio das partículas de nevoeiro. O coeficiente da dispersão devido a chuva pode ser calculado 

utilizando a Lei de Stroke [30][31]. 

 𝛽𝑐ℎ𝑢𝑣𝑎 = 𝜋𝑎2𝑁𝑎𝑄𝑠𝑐𝑎𝑡 (
𝑎

𝜆
) (8) 

Onde 𝑎 representa o raio da gota de chuva em 𝑐𝑚, 𝑁𝑎 representa a distribuição de gotas de chuva em 

𝑐𝑚−3 e 𝑄𝑠𝑐𝑎𝑡 é a eficiência do espalhamento. A distribuição de gotas de chuva 𝑁𝑎 pode ser calculada 

utilizando a seguinte equação: 

 𝑁𝑎 =
𝑅

1.33(𝜋𝑎3)𝑉𝑎
 (9) 

Onde 𝑅 é o ritmo de queda da chuva em 𝑐𝑚/𝑠, 𝑉𝑎 representa a velocidade máxima de uma gota de 

chuva. Esta velocidade 𝑉𝑎 pode ainda ser calculada utlizando a seguinte expressão: 

 𝑉𝑎 =
2𝑎3𝑝𝑔

9𝜂
 (10) 
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Em que 𝑝 é a densidade da água, 𝑔 é acelaração da gravidade e 𝜂 é a viscosidade do ar [31]. A perda 

de atenuação para chuva fraca (2,5 mm/h) e chuva forte (25 mm/h) varia entre 1 dB/km a 10 dB/km 

para comprimentos de onda entre 850 nm e 1500 nm.  

Como foi referido anteriormente a perda no canal atmosférico é principalmente devido à absorção e 

processo de espalhamento, descrito pela lei de Beer [24]. Nos comprimentos de onda visível e IR, as 

principais causas de atenuação atmosférica são as moléculas de água, dióxido de carbono e ozono. A 

absorção atmosférica é um fenômeno dependente do comprimento de onda. Alguns valores típicos de 

coeficientes de absorção molecular são dados na Tabela 6 para condições meteorológicas óptimas. O 

comprimento de onda do sistema de comunicação é escolhido para ter absorção mínima. Sendo 

referido como janela de transmissão atmosférica.  

Comprimento de Onda (nm) Absorção Molecular (dB/km) 

550 0.13 

690 0.01 

850 0.41 

1550 0.01 

Tabela 6 - Absorção molecular nalguns comprimentos de onda típicos (adaptado  de [32]) 

A atenuação atmosférica total é representada pelo coeficiente de atenuação atmosférico, 𝛾 que é 

expresso como uma combinação de absorção e dispersão de luz. É, portanto, expresso como a soma 

de quatro parâmetros individuais dados por 

 𝛾 = 𝛼𝑚 + 𝛼𝑎 + 𝛽𝑚 + 𝛽𝑎 (11) 

onde 𝛼𝑚e 𝛼𝑎 são os coeficientes de absorção molecular e aerossol respectivamente e 𝛽𝑚e 𝛽𝑎são 

coeficientes de espalhamento molecular e de aerossol, respectivamente. Deve ser mencionado que a 

transmissão óptica terra-satélite em diferentes altitudes acima do nível do mar experimenta uma 

variedade de espectro de transmissão. A transmitância atmosférica é aumentada em ângulos elevados 

quando o impacto devido às partículas de aerossóis é reduzido. A transmitância atmosférica num 

ângulo zenital, θ é expressa como  

 𝑇𝑎𝑡𝑚(𝜆) = 𝑒𝑥𝑝 [−𝑠𝑒𝑐𝜃 ∫ 𝛾(𝜆, ℎ)𝑑ℎ
𝐻

0

] (12) 

onde 𝛾 é o coeficiente de atenuação atmosférica, 𝐻 é a altura vertical do canal atmosférico e 𝜆 é o 

comprimento de onda operacional. É observada uma melhoria na transmitância atmosférica de 0,85 

no nível do mar para 0,96 numa ligação de 3 km no comprimento de onda de operação de 1000 nm 

com ângulo zenital zero [85]. A Tabela 7 mostra a transmitância atmosférica simulada MODTRAN a 5 

km de visibilidade entre o satélite GEO de longitude 77° e 5 estações terrestres localizadas na latitude 

média da China [33].  
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Estação Terrestre Altitude (m) Ângulo com o horizonte  
Transmitância 

800 nm 1060 nm 1550 nm 

Chang Chun 211 21° 0.15 0.25 0.43 

Kunming 1899 49° 0.63 0.70 0.73 

Hainan 20 45° 0.34 0.48 0.60 

Uru muqi 846 39° 0.40 0.60 0.65 

Ali 5022 57° 0.91 0.93 0.92 

Tabela 7 - Transmissão atmosférica simulada para vários comprimentos de onda com um alcance visual de 5 km 
(adaptado de  [33]). 

Através da transmitância é possível calcular a absorbância também chamada de densidade óptica 

 𝑂𝐷 = 2 − 𝑙𝑜𝑔10(𝑇 ∗ 100) (13) 

Onde 𝑂𝐷 representa a densidade óptica ou absorbância e 𝑇 representa a transmitância. Por outro lado  

 𝑂𝐷 = −𝑙𝑜𝑔10 (
𝑃𝑜𝑢𝑡
𝑃𝑖𝑛

) (14) 

Podemos assim converter a absorbância para atenuação em dB/km. Apenas se considerou a transmissão 

utilizando 800 nm. 

𝑂𝐷 = 2 − 𝑙𝑜𝑔10(15) = 0.8239 => 𝐴𝑡(5𝑘𝑚) = 8.24𝑑𝐵 => 𝐴𝑡 = 1.65𝑑𝐵/𝑘𝑚 

𝑂𝐷 = 2 − 𝑙𝑜𝑔10(63) = 0.2 => 𝐴𝑡(5𝑘𝑚) = 2𝑑𝐵 => 𝐴𝑡 = 0.4𝑑𝐵/𝑘𝑚 

𝑂𝐷 = 2 − 𝑙𝑜𝑔10(34) = 0.469 => 𝐴𝑡(5𝑘𝑚) = 4.7𝑑𝐵 => 𝐴𝑡 = 0.94𝑑𝐵/𝑘𝑚 

𝑂𝐷 = 2 − 𝑙𝑜𝑔10(40) = 0.4 => 𝐴𝑡(5𝑘𝑚) = 4𝑑𝐵 => 𝐴𝑡 = 0.8𝑑𝐵/𝑘𝑚 

𝑂𝐷 = 2 − 𝑙𝑜𝑔10(91) = 0.041 => 𝐴𝑡(5𝑘𝑚) = 0.41𝑑𝐵 => 𝐴𝑡 = 0.082𝑑𝐵/𝑘𝑚 

3.3. Modelação do Canal 

Em comunicações ópticas em espaço livre, em semelhança a outros sistemas IM/DD, o canal pode 

ser definido como: 

 𝑦𝑟(𝑡) = 𝑅𝑥(𝑡) ∗ ℎ(𝑡) + 𝑛(𝑡) (15) 

Onde 𝑦𝑟(𝑡) é a corrente do sinal recebido em Amperes, 𝑥(𝑡) é a intensidade do sinal transmitido em 

Watts, ℎ(𝑡) é a resposta ao impulso do canal óptico, 𝑛(𝑡) é o ruído do canal óptico em Amperes, 𝑅 é a 

responsividade do detetor e ∗ representa a convolução. Se a resposta ao impulso do canal é conhecida 

no recetor, pode ser utilizado um equalizador zero forcing 𝑐(𝑡) de modo a tornar o canal plano. 

 𝑅𝑐(𝑡) ∗ ℎ(𝑡) = 𝛿(𝑡) (16) 
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𝑦(𝑡) = 𝑥(𝑡) + 𝑧(𝑡) (17) 

    Onde 𝑦(𝑡) = 𝑐(𝑡) ∗ 𝑦𝑟(𝑡) é o sinal recebido após equalização e 𝑧(𝑡) = 𝑐(𝑡) ∗ 𝑛(𝑡) é o ruido 

equalizado. Uma vez que os dados têm de ser modulados na intensidade do laser 𝑥(𝑡) ≥ 0. 

A intensidade média de todas as emissões é ainda limitada pelos regulamentos da comissão 

internacional eletrotécnica no que diz respeito à segurança. Geralmente impõe-se uma restrição à 

potência média do feixe, mantendo o valor médio de 𝑥(𝑡) inferior à potência máxima especificada 𝑃𝑡, 

resultando na expressão seguinte [34]: 

 𝑃𝑡 = lim
𝑇→∞

1

2𝑇
∫ 𝑥(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

−𝑇

 (18) 

De notar que se utiliza 𝑥(𝑡) em vez de o regularmente utlizado |𝑥(𝑡)|2 uma vez que neste caso 𝑥(𝑡) 

representa a potência e não a amplitude do sinal. A potência óptica média recebida é dada por: 

 
𝑃 = 𝐻(0)𝑃𝑟 (19) 

Onde 𝐻(0) é o ganho DC do canal e é dado por: 

 𝐻(0) = ∫ ℎ(𝑡)𝑑𝑡
∞

−∞

 (20) 

O desempenho de uma ligação óptica com um ritmo binário 𝑅𝑏 está relacionado com o SNR através 

da seguinte expressão: 

 𝑆𝑁𝑅 =
𝑅2𝑃2

𝑅𝑏𝑁0

=
𝑅2𝐻(0)2𝑃𝑟

2

𝑅𝑏𝑁0

 (21) 

Assumindo que 𝑛(𝑡) é dominada por uma componente gaussiana de ruído branco 𝑁0 representa então 

a densidade espectral desse ruído. Uma vez que o sistema que se pretende implementar terá como 

objetivo o funcionamento outdoor tem que se ter em conta os fatores atmosféricos. O canal atmosférico 

é um ambiente dinâmico e bastante complexo que pode afetar as características do feixe emitido, 

resultando em perdas ópticas e flutuação de amplitude e fase induzida pela turbulência. As 

propriedades do canal atmosférico são aleatórias por natureza, assim sendo os seus efeitos podem 

ser caracterizados por meios estatísticos. Os mecanismos de perda num sistema FSO são 

praticamente idênticos aos de um canal de rádio frequência. Um sinal óptico a propagar-se através de 

um canal de espaço livre é muito sensível às condições atmosféricas, tais como neblina, chuva entre 

outras. Para radiação óptica a viajar através do canal atmosférico, a interação entre os fotões e a 

estrutura molecular da atmosfera faz com que alguns dos fotões sejam extintos e com que outros 

sofram dispersão. Estes eventos resultam por fim numa perda da energia de transmissão que pode 

ser descrita pela lei de Beer-Lambert [24].  
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A lei de Beer-Lambert descreve a transmissão de um campo óptico através da atmosfera em função 

da distância de propagação. A radiação óptica ao atravessar a atmosfera começa a divergir devido à 

difração, fazendo com que a dimensão do feixe recebido seja superior à abertura do recetor. A 

divergência de feixe pode ser minimizada utilizando um laser com uma largura de banda estreita. As 

perdas de absorção atmosférica podem ser reduzidas pela utilização de comprimentos de onda que 

se encontrem nas "janelas de transmissão", ou seja, zonas de transmissão onde as perdas são mais 

reduzidas, sendo estas a banda visível ou infravermelhos. As concentrações de matéria na atmosfera, 

que resultam na atenuação do sinal, variam espacialmente e temporalmente, dependendo das 

condições climatéricas locais. Para uma ligação FSO através da atmosfera, a potência óptica que 

chega ao recetor 𝑃𝑟 esta relacionada com a potência transmitida 𝑃𝑡 através da seguinte expressão: 

 
𝑃𝑟 = 𝑃𝑡𝑒

−𝜏𝑜𝑑 (22) 

Onde 𝜏𝑜𝑑 representa a profundidade óptica. A profundidade óptica e a transmitância atmosférica óptica 

estão relacionadas com o coeficiente de atenuação atmosférica e com o comprimento do caminho de 

transmissão L pela lei de Beer-Lambert: 

 

𝑇(𝜆, 𝐿) =
𝑃𝑟
𝑃𝑡

= 𝑒𝑥𝑝[−𝛾𝑡(𝜆)𝐿] (23) 

Onde 𝛾𝑡(𝜆) representa o coeficiente total de atenuação/extinção em 𝑚−1 e 𝑇(𝜆, 𝐿) é a transmitância da 

atmosfera para o comprimento de onda 𝜆. A atenuação do sinal óptico na atmosfera deve-se à 

dispersão e absorção introduzidas por gases e aerossóis. O aerossol é composto por minúsculas 

partículas com diversas formas suspensas na atmosfera, variando entre formas esféricas a irregulares. 

De modo geral, o coeficiente de atenuação atmosférica pode ser expresso por [24]: 

 
𝛾𝑡(𝜆) = 𝛼𝑚𝑙(𝜆) + 𝛼𝑎𝑙(𝜆) + 𝛽𝑚𝑙(𝜆) + 𝛽𝑎𝑙(𝜆) (24) 

Onde 𝛼𝑚𝑙(𝜆) e 𝛼𝑎𝑙(𝜆) são respectivamente os coeficientes de absorção para gases e para aerossóis e 

onde 𝛽𝑚𝑙(𝜆) e 𝛽𝑎𝑙(𝜆) são os coeficientes de dispersão para os constituintes moleculares e para os 

aerossóis. 

 

3.4. Multipercurso de Rayleigh 

Num ambiente com multipercurso, é intuitivo visualizar que um impulso enviado pelo transmissor 

chegará ao recetor como um conjunto de impulsos. 
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Figura 19 - Sinal recebido devido ao multipercurso 

Seja o sinal passa banda transmitido, 

 𝑥(𝑡) = ℜ{𝑥𝑏(𝑡)𝑒
𝑗2𝜋𝑓𝑐𝑡} (25) 

Onde 𝑥𝑏(𝑡) é o sinal de banda base, 𝑓𝑐 é a frequência da portadora e 𝑡 representa o tempo. Como já 

foi referido o sinal transmitido chega ao recetor através de vários caminhos onde o n-ésimo caminho 

tem uma atenuação 𝛼𝑛(𝑡) e atraso 𝜏𝑛(𝑡). O sinal recebido é então:  

 𝑟(𝑡) =∑𝛼𝑛(𝑡)

𝑛

𝑥[𝑡 − 𝜏𝑛(𝑡)] (26) 

Substituindo 𝑥(𝑡) pelo sinal de banda base 𝑥𝑏 na equação acima obtém-se: 

 𝑟(𝑡) = ℜ {∑𝛼𝑛(𝑡)𝑥𝑏[𝑡 − 𝜏𝑛(𝑡)]𝑒
𝑗2𝜋𝑓𝑐[𝑡−𝜏𝑛(𝑡)]

𝑛

} (27) 

O equivalente de banda base do sinal recebido é: 

 𝑟𝑏(𝑡) =∑𝛼𝑛(𝑡)𝑥𝑏[𝑡 − 𝜏𝑛(𝑡)]𝑒
𝑗2𝜋𝑓𝑐𝜏𝑛(𝑡) =∑𝛼𝑛(𝑡)𝑥𝑏[𝑡 − 𝜏𝑛(𝑡)]𝑒

−𝑗𝜃𝑛(𝑡)

𝑛𝑛

 (28) 

Onde 𝜃𝑛(𝑡) = 2𝜋𝑓𝑐𝜏𝑛(𝑡) representa a fase do n-ésimo caminho. A resposta ao impulso é dada então 

por:  

 ℎ𝑏(𝑡) = ∑𝛼𝑛(𝑡)𝑒
−𝑗𝜃𝑛(𝑡)

𝑛

 (29) 

No modelo de dispersão de Rayleigh a fase de cada caminho pode variar em 2𝜋 radianos quando o 

atraso 𝜏𝑛(𝑡) se altera por  
1

𝑓𝑐
. Se 𝑓𝑐 for elevado, pequenos movimentos relativos no meio podem causar 

alterações de 2𝜋 radianos. Uma vez que a distancia entre o emissor e o recetor é muito superior ao 

comprimento de onda da portadora. É razoável supor que a fase está uniformemente distribuída entre 

0 e 2𝜋 radianos e que é independente entre caminhos [35][34]. 

Segundo o teorema do limite central que diz que em algumas situações, quando são adicionadas 

variáveis aleatórias independentes, a sua soma adequadamente normalizada tende para uma 

distribuição normal, ainda que as variáveis originais não sejam normalmente distribuídas. Quando 

existe um grande número de percursos por aplicação deste teorema cada percurso pode ser modelado 

como variável aleatória gaussiana complexa circularmente simétrica com o tempo como variável. Este 

tipo de variável é da forma 𝑍 = 𝑋 + 𝑗𝑌 onde as partes reais e imaginarias são independentes de média 
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zero e com distribuição idêntica. Ou seja, variáveis aleatórias gaussianas. Para variável aleatória 

gaussiana complexa circularmente simétrica 𝑍, 

 𝐸[𝑍] = 𝐸[𝑒𝑗𝜃𝑍] = 𝑒𝑗𝜃𝐸[𝑍] (30) 

A estatística de uma variável aleatória gaussiana complexa circularmente simétrica é especificada 

completamente pela variância, 

 𝜎2 = 𝐸[𝑍2] (31) 

A magnitude |𝑍| é chamada uma variável aleatória de Rayleigh e tem uma densidade de probabilidade, 

 𝑝(𝑧) =
𝑧

𝜎2
𝑒
−𝑧2

2𝜎2 ,𝑧 ≥ 0 (32) 

A este modelo dá-se o nome de canal de dispersão de Rayleigh e é uma escolha aceitável para um 

ambiente onde exista um elevado número de partículas refletoras do sinal [36]. 

3.5. Sistemas FSO 

Como já foi referido anteriormente, um sistema de transmissão óptica envolve a modulação, 

transmissão, deteção e desmodulação do sinal óptico. De modo a tentar melhorar a eficiência espectral 

do sinal transmitido existe uma constante procura de novas soluções nesta área. As propriedades 

físicas dos LEDs e fotodíodos permitem a realização da comunicação utilizando modulação em 

intensidade e deteção direta (IM/DD). A fase e a amplitude da onda não são possíveis de modular ou 

detetar com LEDs e fotodíodos. Isto limita o conjunto de esquemas de modulação convencional que 

podem ser adotados no campo das comunicações FSO [5]. As técnicas de modulação em intensidade 

passam por modulação on-off (OOK), modulação de posição de pulso (PPM) e modulação de 

amplitude de pulso M-ary (M-PAM) entre outras [37]. 

A modulação OOK é muito simples de implementar e tem uma largura de banda eficiente. Neste 

esquema, a fonte de luz é ativada para transmitir o código binário “1” e desligada para transmitir "0". 

Esta modulação pode também ter a designação de não retorno a zero (NRZ). Para além deste tipo de 

codificação existe ainda a codificação de retorno a zero (RZ) que se processa identicamente à NRZ 

com a diferença de cada código binário “1” transmitido retornar a “0” durante a amostra de tempo [38]. 

Segundo um estudo realizado pelo Instituto de Comunicações e Navegação de Wessling na Alemanha 

e pela Universidade de Tecnologia de Brno na República Checa a codificação RZ mostra maior 

sensibilidade do que a codificação NRZ. Um dos aspetos negativos da modulação OOK é ser afetada 

por distorção de amplitude que consiste no desvanecimento e propagação do sinal através de fontes 

diferentes [39]. Além dos formatos acima mencionados, também podem ser usados esquemas de 

deteção coerente, como a comutação de fase binária (BPSK) e a comutação de fase diferencial 

(DPSK). Sob condições de turbulência, a modulação BPSK apresenta uma taxa de erros binários 
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inferior à modulação OOK. Os recetores coerentes são uma a duas vezes mais sensíveis do que os 

sistemas OOK. Por outro lado o sistema OOK é mais robusto do que o sistema coerente [40]. 

Outro tipo de modulação de intensidade é a modulação de posição de pulso (PPM). Consiste numa 

técnica de modulação ortogonal, onde a informação é codificada na posição do pulso óptico em vez 

da amplitude. Oferece maior resistência à turbulência devido à disponibilidade de algoritmos de 

desmodulação. Esta técnica pode melhorar a eficiência energética do sistema OOK à custa de um 

maior requisito de largura de banda e maior complexidade. Temos ainda os regimes de modulação de 

intensidade da subportadora (SIM) que modulam a frequência e a fase do sinal da portadora. A 

oscilação de fase é pouco afetada por turbulências na atmosfera, logo a modulação SIM oferece melhor 

desempenho quando comparada com a modulação OOK [38]. 

Existe também a modulação de posição de impulso diferencial (DPPM) que consiste numa versão 

melhorada de PPM com maior eficiência de largura de banda, onde as slots sem informação que 

seguem um pulso PPM são removidas, melhorando a eficiência espectral do sistema. Outra hipótese 

que existe é a modulação de intervalo de pulso digital (DPIM) onde a informação é representada pelo 

número de slots vazios entre pulsos, potencialmente permitindo maiores taxas de transferência dados 

e melhorias na eficiência energética quando comparada com OOK e PPM. Uma outra técnica usada 

em sistemas FSO é a modulação do intervalo de impulsos de duplo cabeçalho (DH-PIM). Esta 

modulação consiste numa variação da modulação de intervalo de pulso em que se reduz o número de 

slots "vazios", reduzindo o comprimento do símbolo, e se introduz um segundo pulso no início do 

símbolo de informação. A DPPM e a modulação de amplitude de pulso (PAM) são utilizadas para 

melhorar a taxa de transferência de dados, a capacidade de largura de banda e a relação de potência 

de pico com a potência média [5]. Mas pode também ser utilizada uma combinação destas duas 

modulações chamada modulação de posição de pulso de amplitude diferencial (DAPPM) onde o 

comprimento do símbolo e a amplitude do pulso são modulados de acordo com o fluxo entrada de bits 

de dados [41]. 
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Figura 20 - Formatos de onda no domínio do tempo para sinais modulados em OOK, PPM, DPI, DH-PIM, 
DPPM, DAPIM e DAPPM (adaptado de [5]) 

No entanto, estas modulações mostram-se ineficazes para acomodar a crescente procura por taxas 

de transmissão de dados cada vez mais elevadas. Uma solução eficaz para este problema é a 

modulação OFDM com reduzido custo de implementação e transferindo a complexidade dos 

transmissores e recetores do domínio analógico para o digital [15]. O esquema de modulação deve ser 

escolhido com base na eficiência energética, na eficiência da largura de banda, no requisito de design 

simples, na implementação de baixo custo e nas radiações de fundo imune a interferência [38]. Uma 

vez que a modulação OFDM cumpre estes requisitos iremos aprofundar melhor este tipo de 

modulação. 
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3.6. Modulação OFDM 

Os esquemas de modulação podem ser classificados em duas categorias principais: transmissão 

mono-portadora ou multiportadora. Em sistemas mono-portadora, um fluxo em série de símbolos de 

informação modula diretamente a portadora, geralmente uma sinusoide, cuja frequência central é 

adequada ao canal de comunicação. Por outro lado, em sistemas multiportadora, o fluxo de dados é 

dividido em fluxos "paralelos" com débitos binários menores cada um modulando a sua própria 

portadora, geralmente denominada subportadora. Matematicamente um sinal de banda base com 

multiportadora pode ser representado por: 

 𝑥(𝑡) = ∑ ∑𝑐𝑘𝑖𝑝𝑘(𝑡 − 𝑖𝑇𝑠)𝑒
𝑗2𝜋𝑓𝑘𝑡

𝑁𝑠𝑝

𝑘=1

∞

𝑖=−∞

 (33) 

Onde 𝑐𝑘𝑖 é o símbolo 𝑖 na subportadora 𝑘, 𝑁𝑠𝑝 é o número de subportadoras, 𝑓𝑘 é a frequência da 

subportadora 𝑘, 𝑇𝑠 é o período do símbolo e 𝑝𝑘(𝑡) é a função em forma de pulso da subportadora 𝑘. A 

transmissão multiportadora divide um sinal de banda larga em vários sinais de banda estreita. Os 

sistemas de multiportadora desperdiçam a largura de banda se as subportadoras moduladas 

possuírem espectros que não se sobreponham. Uma eficiente utilização da largura de banda é 

conseguida permitindo a sobreposição em frequência dos sinais das subportadoras adjacentes, desde 

que a separação de frequência entre cada duas subportadoras satisfaça a condição de ortogonalidade. 

A este tipo de modulação dá-se o nome de Ortoghonal Frequency Division Multiplexing e o seu 

espectro em frequência esta representado na Figura 21 [5]. 

 

Figura 21 – Espectro de frequência OFDM (extraído de []) 

Este método permite uma maior otimização da largura de banda quando comparado com a vertente 

sem ortogonalidade chamada Frequency Division Multiplexing. Este efeito pode ser observado na 

Figura 22. 
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Figura 22 – a) Espectro do sinal utilizando FDM, b) Espectro do sinal utilizando OFDM (adaptado de [42]) 

A multiplexação por divisão de frequência ortogonal (OFDM) é um esquema atrativo de modulação de 

múltiplas subportadoras que além da capacidade de remover a interferência intersimbólica (ISI), é 

também facilmente adaptável a diferentes canais, tendo ainda a aptidão de remover a interferência de 

banda estreita. Esta modulação deve a sua popularidade a duas grandes descobertas. A primeira foi 

quando se percebeu que a modulação e desmodulação OFDM são matematicamente equivalentes à 

transformada inversa de Fourier discreta (IDFT) e à transformada de Fourier discreta (DFT), 

respetivamente [43]. A segunda foi a introdução da transformada de Fourier rápida (FFT) como um 

algoritmo eficiente para calcular a DFT [44]. O sinal x(t) OFDM de banda de base da equação (33) é 

geralmente complexo. Uma vez que o sinal transmitido deve ter um valor real é necessário uma 

conversão de complexo para real. O procedimento padrão é a utilização de um modulador em 

quadratura de fase para a conversão. 

 𝑠(𝑡) = Re{𝑥(𝑡)𝑒𝑗2𝜋𝑓𝑐𝑡} = Re{𝑥(𝑡)} cos(2𝜋𝑓𝑐𝑡) − Im{𝑥(𝑡)}sin(2𝜋𝑓𝑐𝑡) (34) 

Onde 𝑠(𝑡) é o valor real do sinal convertido, 𝑓𝑐 é frequência da portadora, Re{∙} é a parte real do valor 

complexo e Im{∙} é a parte imaginária. Uma outra técnica de garantir que o sinal de banda base é um 

valor real antes da transmissão é a utilização da simetria hermitiana. Esta técnica é valida mesmo que 

não seja necessária a utilização de modulação. Uma simetria hermitiana pode ser descrita como uma 

sequência de N valores complexos 𝑐𝑘 que satisfaça a condição: 

 𝑐𝑁−𝑘 = 𝑐𝑘
∗ ,0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑁 (35) 

Onde 𝑐𝑘
∗  representa o complexo conjugado de 𝑐𝑘. Se estes valores complexos forem organizados ao 

longo do eixo de frequência, representando os componentes espectrais do sinal, então a simetria 

hermitiana requer que os coeficientes ao longo da metade inferior e acima da metade do eixo de 

frequência sejam complexos conjugados entre si. Através das propriedades da transformada de 

Fourier, uma sequência como a gerada anteriormente tem uma transformada inversa de Fourier 

discreta com valor real. A utilização da simetria hermitiana tenta eliminar a necessidade de 

moduladores e desmoduladores em quadratura de fase na transmissão de sinais OFDM. De qualquer 

modo em termos de largura de banda utilizada não existe grande diferença entre as duas soluções, 
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nos dois casos é necessário o dobro da largura de banda do sinal de banda base complexo quando 

se tenta transmitir o mesmo sinal em valores reais.  

3.6.1.  Implementação do Sistema 

Nos dias que correm com o acesso a DACs/ADCs com taxas de amostragem na ordem das giga 

amostras por segundo nos transmissores que permitem conversões diretas dos domínios analógico 

para o digital e vice-versa torna-se mais atrativo do que a utilização dos moduladores analógicos 

convencionais. Tal conceito simplifica bastante o sistema, mantendo todo o processamento de sinal no 

domínio digital e eliminando as dificuldades normais associadas aos componentes analógicos [45]. 

 

Figura 23 – Diagrama de blocos de um sistema comunicação óptica utilizando OFDM (adaptado de [45]) 

A Figura 23 representa um diagrama de blocos de um sistema comunicação óptica utilizando OFDM. 

Primeiro o fluxo em série de dados, de bitrate elevado, é dividido em N fluxos de dados paralelos de 

bitrate inferior. Cada fluxo de dados é então codificado num valor complexo utilizando modulação em 

amplitude e quadratura (QAM) ou comutação de fase (PSK), utilizando ainda a simetria Hermitiana 

para conversão do sinal complexo para real no domínio do tempo. Estes valores complexos são então 

mapeados num vetor de dados 𝑋: 

N par 𝑋 =  [𝑋(0)𝑋(1) … 𝑋 (
𝑁

2
− 1) 0𝑋∗ (

𝑁

2
− 1)…𝑋∗(1)]𝑇 (36) 

N ímpar 𝑋 = [𝑋(0)𝑋(1)… 𝑋 (
𝑁 − 1

2
)𝑋∗ (

𝑁 − 1

2
)…𝑋∗(1)]𝑇 (37) 

Onde 𝑋(0) = 𝑃 é a corrente DC necessária para garantir a não negatividade das amostras temporais, 

𝑋(1)… 𝑋 (
𝑁−1

2
) representam os valores com dados e 𝑋∗ (

𝑁−1

2
)…𝑋∗(1) representam a simetria 

hermitiana para um valor de N ímpar. No caso de N ser par então os valores de dados serão codificados 

em 𝑋(1)… 𝑋 (
𝑁

2
− 1) e 𝑋∗ (

𝑁

2
− 1)…𝑋∗(1) representará a simetria hermitiana. Ainda para este caos é 

considerado que não são modulados dados na subportadora do meio 𝑋 (
𝑁

2
) = 0. Realizando uma 

transformada de rápida Fourier inversa de N pontos em 𝑋 obtem-se amostras de tempo 𝑥[𝑛] do tipo, 
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 𝑥[𝑛] = 
1

𝑁
∑𝑋(𝑘)

𝑁−1

𝑘=0

exp (
𝑗2𝜋𝑛𝑘

𝑁
); 𝑛 = 0, 1, … , 𝑁 − 1 (38) 

Os valores temporais obtidos são posteriormente convertidos de volta para série [46].  

3.6.2.  Prefixo Cíclico  

Após a divisão do sinal original em N bandas com o propósito de eliminar completamente o ISI, pode 

ser introduzido um intervalo de guarda ao início de cada símbolo OFDM. O intervalo de guarda é 

superior ao atraso máximo de propagação no canal. A ortogonalidade entre subportadoras é 

preservada mantendo o período do símbolo igual ao período de observação mais o intervalo de guarda 

de modo a evitar também a interferência interportadora (ICI) [45]. O prefixo cíclico é adicionado como 

um intervalo de guarda. Este prefixo consiste numa cópia da última parte do símbolo OFDM que é 

adicionada ao início do símbolo como um intervalo de guarda. No caso de um símbolo OFDM consistir 

em N símbolos com um período de observação, que neste caso será definido à saída da IFFT, o prefixo 

cíclico é constituído pelos últimos símbolos do símbolo original como é representado na Figura 24 e 

na Figura 25. Normalmente o número de amostras contidas no prefixo cíclico é representado por 𝑁𝑔.  

 

Figura 24 - Símbolos OFDM com intervalo de guarda 

 

Figura 25 - Prefixo cíclico num símbolo OFDM 

Uma vez que o prefixo cíclico é uma extensão do símbolo OFDM não transporta nenhuma informação 

nova. Isto como é obvio reduz a eficiência do sistema por um fator de 𝑁𝑔/(𝑁 + 𝑁𝑔) [47].  

Mesmo após da adição o prefixo cíclico ao símbolo OFDM as amostras temporais não se encontram 

apropriadas para transmissão no canal uma vez que ainda não se garantiu a não negatividade das 

amostras [15]. Este problema é resolvido habitualmente utilizando uma componente DC que é 

adicionada as amostras temporais. Como alternativa ao OFDM com componente DC são propostas a 

modulação óptica de corte assimétrico OFDM (ACO-OFDM) e a modulação de amplitude de pulso de 



33 

multitom discreto (PAM-DMT) [48]. Estas técnicas removem a necessidade de uma componente DC 

(𝑃 = 0) através da escolha de amplitudes de subportadoras com uma determinada estrutura. Neste 

tipo de sistemas são geradas amostras de tempo antissimétricas através da imposição de certas 

restrições na amplitude das subportadoras. Como forma de satisfazer a não negatividade as 

amplitudes das amostras negativas são cortadas a zero. Após satisfazer a condição da não 

negatividade as amostras de tempo são passadas por um filtro digital para analógico e convertidas 

para um sinal óptico, 𝑥(𝑡), utilizando um laser. O sinal óptico é então transmitido através do canal 

óptico. 

No recetor é realizada desmodulação e descodificação dos dados. A ortogonalidade das subportadoras 

permitem que o recetor seja capaz de separar cada portadora e realizar a deteção de máxima 

verosimilhança QAM ou PSK. A informação detetada é depois comparada com o sinal transmitido e é 

utilizado a taxa de erros binários (BER) como forma de analisar a performance do sistema.  

3.6.3.  Mapeamento PSK 

A chave de comutação de fase é um método de modulação digital eficiente no que diz respeito a 

potência do sinal. É amplamente utilizado em sistemas modernos, tais como ligações de satélites, 

sistemas de radio frequência de banda larga, como é o caso dos sistemas de micro-ondas entre outros. 

A informação é codificada na fase do sinal de uma portadora de amplitude constante. Em PSK, um 

símbolo “1” é transmitido como uma portadora com uma fase inicial 0, enquanto que um símbolo “0” é 

transmitido como uma portadora com fase inicial de 180° como é demonstrado na Figura 26 [49]. 

 

Figura 26 - Modulação PSK (adaptado de [49]) 

Um sinal M-PSK é definido por: 

 𝑆𝑖(𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑓𝑐𝑡 + 𝜃𝑖),0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇, 𝑖 = 1,2, … ,𝑀 (39) 
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Onde:  

 𝜃𝑖 =
(2𝑖 − 1)𝜋

𝑀
 (40) 

A frequência da portadora é escolhida como um número inteiro múltiplo do ritmo de símbolo, assim 

sendo, em qualquer intervalo de símbolo, a fase inicial do sinal é também uma das fases 𝑀 (𝑀 =

2𝑛, 𝑛 = 𝑙𝑜𝑔2𝑀). Habitualmente 𝑀 é escolhido como uma potência de 2. Portanto, o fluxo de dados 

binários é dividido em 𝑛 submúltiplos, cada um deles representado por um símbolo com uma fase 

inicial específica. Esta expressão pode ainda ser escrita como [50]: 

 
𝑆𝑖(𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑖)𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑓𝑐𝑡) − 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑖)𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝑓𝑐𝑡 + 𝜃𝑖)

= 𝑠𝑖1𝜙1(𝑡) + 𝑠𝑖2𝜙2(𝑡) 
(41) 

Onde 𝜙1(𝑡) e 𝜙2(𝑡) são funções base ortonormais e 

 𝑠𝑖1 = ∫ 𝑠𝑖(𝑡)𝜙1(𝑡)
𝑇

0

𝑑𝑡 = √𝐸cos𝜃𝑖  (42) 

 

 𝑠𝑖2 = ∫ 𝑠𝑖(𝑡)𝜙2(𝑡)
𝑇

0

𝑑𝑡 = √𝐸sin𝜃𝑖  (43) 

E onde 

 𝐸 =
1

2
𝐴2𝑇 (44) 

No caso de se usar BPSK obtemos: 

 𝑠𝑖(𝑡) = {
𝑠1(𝑡) = −𝐴𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑓𝑐𝑡), 𝑠𝑒0𝑇
𝑠2(𝑡) = +𝐴𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑓𝑐𝑡), 𝑠𝑒1𝑇

 (45) 

Onde 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇𝑏 e cada sinal tem duração 𝑇𝑏 segundos e energia finita dada por: 

 𝐸𝐵𝑃𝑆𝐾 =
1

2
𝐴2𝑇𝑏 [𝐽] (46) 

Para representar os dois sinais elétricos 𝑠1(𝑡) e 𝑠2(𝑡), é utlizada uma combinação linear de duas 

funções de base ortonormal 𝜙1(𝑡) e 𝜙2(𝑡). 

 𝜙1(𝑡) =
𝑠2(𝑡)

√𝐸𝐵𝑃𝑆𝐾
= √

2

𝑇𝑏
cos(2𝜋𝑓𝑐𝑡) == −𝜙2(𝑡) (47) 

O mapeamento do sinal transmitido na Equação 33 está representado na Figura 27. No âmbito da 

modulação PSK, os símbolos M-PSK a extensão do inteiro n, de 2 a 4, 8, 16. M = 4 dá-se o nome de 

QPSK, M = 8 é 8-PSK e assim por diante. A ideia por trás do QPSK explora o facto de 𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑓𝑐𝑡) e 

𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝑓𝑐𝑡) serem ortogonais dentro do intervalo [0, 𝑇]. 
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Figura 27 – Constelação de BPSK (extraído de [51]) 

Na Figura 28 está representada a constelação de QPSK e a Figura 29 ilustra a constelação de 8PSK. 

 

Figura 28 - Constelação de 4PSK (extraído de [51]) 

 

Figura 29 - Constelação de 8PSK (extraído de [51]) 

3.6.1. Mapeamento QAM 

M-QAM é uma modulação mais geral que inclui M-ASK e M-PSK como casos especiais. Em QAM, as 

mensagens são codificadas na amplitude e na fase da portadora. As constelações M-QAM são 

bidimensionais e envolvem duas funções de base ortonormal, dadas por: 

 𝜙𝐼(𝑡) = √
2

𝑇𝑠
cos(2𝜋𝑓𝑐𝑡) , 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇𝑠 (48) 

 

 𝜙𝑄(𝑡) = √
2

𝑇𝑠
sin(2𝜋𝑓𝑐𝑡) , 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇𝑠 (49) 

onde I e Q se referem às portadoras em fase e quadratura e onde 𝑇𝑠 = 𝜆𝑇𝑏  é um conjunto de bits. De 

notar ainda que 𝜙𝐼(𝑡) e 𝜙𝑄(𝑡) significam o mesmo que 𝜙1(𝑡) e 𝜙2(𝑡) na representação M-PSK 
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O sinal transmitido é definido por: 

 𝑆𝑖(𝑡) = 𝐴𝐼,𝑖√
2

𝑇𝑠
cos(2𝜋𝑓𝑐𝑡) + 𝐴𝑄,𝑖√

2

𝑇𝑠
sin(2𝜋𝑓𝑐𝑡) , 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇𝑠, 𝑖 = 1,2, … ,𝑀   (50) 

A forma de onda de um sinal QAM pode ainda ser expressa por: 

 𝑆𝑖(𝑡) = √𝐸𝑖√
2

𝑇𝑠
cos(2𝜋𝑓𝑐𝑡 − 𝜃𝑖)   (51) 

Onde 𝐸𝑖 = √𝐴𝐼,𝑖
2 + 𝐴𝑄,𝑖

2 e 𝜃𝑖 = 𝑡𝑎𝑛−1
𝐴𝑄,𝑖

𝐴𝐼,𝑖
  

A configuração mais importante dos pontos do sinal é a retangular. Conhecida como QAM retangular, 

os pontos do sinal são colocados numa grelha retangular igualmente espaçada em amplitude em cada 

direção (dimensão) [51]. Na Figura 30 estão representadas as constelações do sinal QAM retangulares 

para M = 4, 8, 16, 32 e 64  

 

Figura 30 – Constelações M-QAM retangulares (extraído de [51]) 

3.6.2.  Sistema OFDM Óptico  

Como já foi referido anteriormente, contrariamente a sistemas OFDM não ópticos em que a informação 

é transmitida no campo elétrico e o sinal pode ter valores positivos ou negativos (bipolar), uma vez que 

no recetor há um oscilador local e é usada deteção coerente. Num sistema óptico típico de deteção 

direta modulada por intensidade, a informação é transmitida na intensidade do sinal óptico e, portanto, 

só pode ser positiva ou seja unipolar [15]. Um método utilizado para garantir a não negatividade do 

sinal transmitido é adicionar uma componente DC ao sinal OFDM. A componente DC necessária para 

satisfazer a condição do sinal ser positivo é igual à amplitude negativa máxima do sinal OFDM. 

Para um número elevado de subportadoras, a amplitude do sinal OFDM pode ser aproximada por uma 

distribuição gaussiana. Para a variável aleatória 𝑥 com distribuição gaussiana de média zero e com 
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desvio padrão 𝜎, a probabilidade da variável aleatória estar na região de −2𝜎 < 𝑥 < −2𝜎 é igual a 

95,6%. Obtém-se o resultado, 

 Pr{𝑥 + 2𝜎 > 0} ≅ 97.8% (52) 

Uma vez que este resultado é bastante perto de 1, em trabalhos recentes é sugerido adicionar uma 

componente DC igual ao dobro do desvio padrão do sinal bipolar OFDM e recortar as amplitudes 

resultantes. Este método requer uma componente DC menor, no entanto sofre da distorção causada 

pelo ruído de corte. Embora este seja o esquema com compatibilidade mais simples para canais 

IM/DD, sofre de fraca eficiência de potência óptica. 

 

Figura 31 – Conversão de OFDM Bipolar para OFDM com componente DC (adaptado de [48]) 

Existem outras implementações de OFDM no domínio óptico como ACO-OFDM e PAM-DMT. Na 

modulação ACO-OFDM de modo a converter o sinal numa forma unipolar adequada para transmissão 

num canal IM/DD, o transmissor emite todos os sinais negativos a zero. Numa situação em que apenas 

as subportadoras ímpares são moduladas. Na PAM-DMT, semelhante à modulação ACO-OFDM, é 

imposta uma restrição às subportadoras, onde apenas as partes imaginárias das subportadoras são 

moduladas e as componentes reais são igualadas a zero. Uma vez que o objetivo desta dissertação 

era a implementação do sistema utilizando OFDM com componente DC, não foi aprofundado o estudo 

destas duas alternativas. 

3.6.3. Vantagens 

A modulação OFDM tem diversas vantagens, como o elevado ritmo binário no canal e a implementação 

usando como ferramenta a IFFT e FFT. O OFDM tem também boa tolerância à interferência entre 

símbolos (ISI). As vantagens do OFDM são enunciadas abaixo: 

• Facilmente adaptável a condições severas do canal sem a necessidade de equalizações 

complexas. 

• Robusto contra a interferência co-canal de banda estreita. 

• Robusto contra interferência intersimbólica (ISI) e desvanecimento causado por propagação 

multipercurso. 

• Elevada eficiência espectral. 

• Implementação eficiente utilizando FFT 
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• Pouca sensibilidade a erros de sincronização temporais. 

• Não são necessários filtros de sub-canal sintonizados no recetor contrariamente ao que 

acontece com FDM  

3.6.4.  Desvantagens 

Por outro lado, esta modulação tem algumas desvantagens. A desvantagem principal do OFDM é a 

complexidade. Sendo uma modulação multiportadora, torna-se mais complexa que uma modulação de 

portadora única. As desvantagens do OFDM são enunciadas abaixo: 

• Sensível ao desvio de Doppler. 

• Sensível a problemas de sincronização de frequência. 

• Elevada taxa de potência máxima a média (PAPR). 

3.6.5.  Taxa de Potência Máxima a Média 

A taxa de potência máxima a média é a relação entre a potência máxima de uma amostra num 

determinado símbolo de transmissão OFDM dividido pela potência média desse símbolo OFDM. O 

PAPR ocorre quando, num sistema de multiportadoras, as diferentes subportadoras estão desfasadas 

umas das outras. Quando todos os pontos atingem o valor máximo simultaneamente isso faz com que 

exista uma subida repentina, causando um "pico" no sinal de saída. Este fenómeno pode ser observado 

na Figura 32, ficando fácil entender como esta situação se torna prejudicial à transmissão. 

 

 

Figura 32 – Taxa de potência máxima a mínima. 

Para evitar um sinal OFDM relativamente elevado é necessário que a zona de funcionamento do 

amplificador de potência seja muito inferior à sua potência de saturação. Infelizmente, isto requer um 

excesso de potência de saturação para o amplificador, o que inevitavelmente leva a uma baixa 

eficiência energética. 
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Vários métodos foram sugeridos para reduzir o PAPR ao longo dos anos. As técnicas de redução de 

PAPR variam de acordo com a exigência do sistema e dependem de vários fatores, como eficiência 

espectral PAPR, aumento na potência do sinal de transmissão, perdas na taxa de dados, complexidade 

de cálculo e aumento na taxa de erros de binários no recetor são vários fatores que são levados em 

conta antes de se adotar uma técnica de redução do PAPR do sistema. Muitas técnicas têm sido 

sugeridas para esta redução, com diferentes níveis de sucesso e complexidade. Estas técnicas estão 

divididas em dois grupos: técnicas de codificação de sinal e técnicas de distorção de sinal, enunciadas 

em baixo. 

Técnicas de codificação de sinal: 

• Técnicas de codificação em bloco. 

• Esquemas de codificação em bloco com correção de erros 

• Mapeamento seletivo 

• Sequência de transmissão parcial 

• Técnicas de intercalação  

Técnicas de distorção de sinal: 

• Técnicas de janela e escala  

• Portadora com redução de pico 

• Técnicas de filtragem e recorte  

 

3.7. Métodos de Avaliação de Performance 

Um parâmetro chave utilizado na avaliação de sistemas de transmissão de dados digitais é a taxa de 

erros binários também conhecida por BER. 

Os sistemas onde o BER é aplicável, inclui ligações via rádio, bem como sistemas de dados de fibra 

óptica, Ethernet ou qualquer sistema que transmita dados numa rede onde o ruído ou interferência 

podem causar degradação do sinal digital. Embora existam algumas diferenças na maneira como estes 

sistemas funcionam e a maneira como a taxa de erros binários é afetada, os fundamentos da própria 

taxa de erros são os mesmos. 

Quando o sinal é transmitido através de uma ligação de dados, existe a possibilidade de serem 

introduzidos erros no sistema. Se forem introduzidos erros nos dados, a integridade do sistema poderá 

ficar comprometida. Assim sendo, é necessário avaliar o seu desempenho. A taxa de erros binários 

fornece uma maneira ideal de alcançar esse propósito. 

Ao contrário de muitas outras formas de avaliação, o BER avalia o desempenho completo de um 

sistema, incluindo o transmissor, o recetor e o meio de propagação. Desta forma permite que seja 

testado o desempenho real de um sistema em operação, em vez de testar os componentes 

individualmente e esperar que estes funcionem satisfatoriamente quando estiverem colocados no 
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sistema. Como o nome indica, a taxa de erros binários é definida como a taxa na qual os erros ocorrem 

num sistema de transmissão, podendo ser traduzido diretamente no número de erros que ocorrem 

numa cadeia de um número declarado de bits. A definição de taxa de erros binários pode ser traduzida 

pela seguinte equação: 

 𝐵𝐸𝑅 =
𝑁º𝑑𝑒𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠

𝑁º𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑠𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠
   (53) 

Se o meio entre o transmissor e o receptor for bom e a relação sinal-ruído for alta, a taxa de erros será 

muito pequena - possivelmente insignificante e sem efeito perceptível no sistema geral. No entanto, se 

for detectado ruído, existe a possibilidade de que a taxa de erros binários necessite de ser considerada. 

As principais razões para a degradação de um canal de dados e a correspondente taxa de erros 

binários é o ruído e alterações no caminho de propagação, tendo ambos os efeitos um elemento 

aleatório. O ruído segue uma função de probabilidade gaussiana enquanto que o canal de propagação 

segue um modelo de Rayleigh. Isto significa que a análise das características do canal é habitualmente 

realizada recorrendo a técnicas de análise estatística. 

Para sistemas de fibra óptica, erros binários resultam principalmente de imperfeições nos componentes 

usados para fazer a ligação. Estes incluem o emissor óptico, receptor, conectores e a própria fibra. Os 

erros binários podem também ser introduzidos como resultado de dispersão e atenuação óptica 

presentes no canal de transmissão. Também o ruído pode ser introduzido no próprio receptor óptico. 

Habitualmente, estes podem ser fotodíodos e amplificadores que precisam responder a mudanças 

muito pequenas e, como resultado, pode haver altos níveis de ruído presentes.  

Existem outros factores habitualmente calculados em conjunto com o BER, como a relação sinal ruído 

(SNR) ou 𝐸𝑏/𝑁0 que corresponde a energia do bit a dividir pelo ruído. O BER pode ser também definido 

em termos da probabilidade de erro (POE), para isso é necessário determinar a função de erro (erf), a 

energia do bit (𝐸𝑏) e a densidade espectral de ruído (𝑁0) que corresponde à potência de ruído numa 

largura de banda de 1 Hz. 

De notar que cada tipo diferente de modulação tem o seu próprio valor para a função de erro. Isso 

ocorre porque cada tipo de modulação tem um desempenho diferente na presença de ruído. Em 

particular, esquemas de modulação de ordem superior (por exemplo, 64QAM entre outras) que são 

capazes de transportar taxas de dados mais elevadas não são tão robustos na presença de ruído. 

Formatos de modulação de ordem inferior (por exemplo, BPSK, QPSK e 4QAM) oferecem menores 

taxas de dados, mas são mais robustos. 

A energia por bit, 𝐸𝑏, pode ser determinada dividindo a potência da portadora pela taxa de bits e é uma 

medida de energia expressa em Joules. 𝑁0 é uma potência por Hertz e, portanto, tem as dimensões 

de potência (joules por segundo, divididas por segundos). Olhando para as unidades da relação 𝐸𝑏/𝑁0, 

todas as dimensões se cancelam para dar uma relação adimensional. É importante notar que a POE 

é proporcional a 𝐸𝑏/𝑁0 e é uma forma de relação sinal-ruído. 
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Pode ser observado utilizando 𝐸𝑏/𝑁0, que a taxa de erros binários, BER pode ser afetada por um 

número de factores. Ao manipular as variáveis que podem ser controladas, é possível optimizar um 

sistema para fornecer os níveis de desempenho necessários. Isso é normalmente realizado no início 

do projeto de um sistema de transmissão de dados para que os parâmetros de desempenho possam 

ser ajustados nos estágios iniciais do conceito de projecto. Existem 4 factores principais que afectam 

a taxa de erros binários: 

• Interferência: Os níveis de interferência presentes num sistema são geralmente definidos por 

factores externos e não podem ser alterados pelo design do sistema. No entanto, é possível 

definir a largura de banda do sistema. Ao reduzir a largura de banda, o nível de interferência 

pode ser reduzido. No entanto, a redução da largura de banda limita a taxa de transferência 

de dados que pode ser alcançada. 

 

• Aumentar a potência do transmissor: Também é possível aumentar o nível de potência do 

sistema para que a potência por bit seja incrementada. Isso deve ser balanceado com factores 

que incluem os níveis de interferência para outros utilizadores e o impacto de aumentar a 

potência no tamanho do amplificador assim como o consumo geral de energia e a duração da 

bateria, entre outros. 

 

• Modulação de ordem inferior: Podem ser usados esquemas de modulação de ordem inferior, 

mas à custa da taxa de transferência de dados. 

 

• Reduzir a largura de banda: Outra abordagem que pode ser adoptada para reduzir a taxa de 

erros binários é reduzir a largura de banda. Serão recebidos níveis mais baixos de ruído e, 

portanto, a relação sinal-ruído melhorará. Novamente, isso resulta numa redução da taxa de 

transferência de dados atingível. 

É necessário equilibrar todos estes fatores de modo a obter uma taxa de erros binários satisfatória. 

Habitualmente, não é possível alcançar todos os requisitos, sendo necessárias algumas 

compensações. No entanto, mesmo com um BER acima do que é idealmente necessário, podem ser 

feitas outras compensações em termos dos níveis de correção de erros que são introduzidos nos dados 

que são transmitidos. Embora seja necessário enviar dados mais redundantes com níveis mais altos 

de correção de erros, isto pode ajudar a mascarar os efeitos dos erros binários que ocorrem, 

melhorando, assim, a taxa geral de erros. 

3.7.1. Testes Utilizando a Taxa de Erros Binários 

O conceito básico por trás do teste da taxa de erros binários é bastante simples. É enviado um fluxo 

de dados através do canal de comunicação, seja uma ligação de rádio, uma ligação de fibra óptica ou 

neste caso uma ligação em espaço livre, sendo o fluxo de dados resultante comparado com o original. 

Quaisquer alterações são anotadas como erros de dados e registadas. Apesar do conceito básico ser 

simples, a implementação real requer um pouco mais de reflexão. Há uma série de questões que é 
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necessário abordar. Uma vez que os erros de dados ocorrem de maneira aleatória, pode levar algum 

tempo até que possa ser obtida uma leitura precisa usando dados normais. Para encurtar o tempo 

necessário para medições, pode ser usada uma sequência de dados pseudoaleatória. 

Para exemplificar o motivo de usar uma sequência pseudoaleatória, recorre-se ao exemplo de uma 

ligação de dados típica. Para fazer uma medição simples do número de erros que ocorrem, é possível 

usar um detector de erros que compara os dados transmitidos e recebidos e, em seguida, conta o 

número de erros. Se um erro foi detectado durante o envio de 1012 bits, então uma primeira 

aproximação admite que a taxa de erros seja 1 em 1012, mas este não é o caso tendo em conta a 

natureza aleatória de quaisquer erros que possam ocorrer. Em teoria deve ser enviado um número 

infinito de bits para provar a taxa de erro real, mas isso obviamente não é viável. 

À medida que as taxas de erro diminuem, é necessário mais tempo para as medições serem feitas, de 

modo a ser alcançado algum grau de precisão. Para Gigabit Ethernet que especifica uma taxa de erro 

menor que 1 em 1012, o tempo gasto para transmitir estes dados é de 13,33 minutos. Para obter um 

nível razoável de confiança da taxa de erros binários, seria sensato enviar cerca de 100 vezes essa 

quantidade de dados, o que levaria 1333 minutos ou cerca de 22,2 horas! Obviamente, não é 

conveniente ter medições que demorem tanto. Assim, para auxiliar na realização de medições mais 

rápidas, são aplicadas técnicas matemáticas e os dados que são transmitidos no teste são criados o 

mais aleatoriamente possível. 

Ao utilizar uma fonte de dados pseudoaleatória, é necessário muitas vezes simular o caminho de 

transmissão. Desta forma, o teste de BER pode ser realizado no laboratório com o transmissor e o 

receptor próximos um do outro. Para simular o caminho de transmissão, é necessário configurar um 

"meio" que seja representativo do caminho real de transmissão de dados a ser usado. Em termos de 

transmissão de rádio, isso inclui o desvanecimento de ruído e propagação. 

De modo a atingir esse objetivo é necessário utilizar um simulador de desvanecimento que acrescente 

características de desvanecimento Rayleigh ao sinal. Um simulador de desvanecimento sofisticado 

pode usar vários canais com atrasos de tempo variáveis para simular condições de mudança de 

caminho. Embora os simuladores de desvanecimento sejam itens complicados de equipamentos de 

teste, são capazes de fornecer um meio realista para testar a taxa de erros binários dentro do 

laboratório. 

Uma das principais precauções ao testar o BER em laboratório é garantir que nenhum dos sinais 

transmitidos chegue directamente ao receptor sem passar pelo simulador de desvanecimento. Se a 

potência do transmissor for relativamente alta, será difícil fornecer níveis adequados de triagem e 

alguns dos testes podem não ser válidos. 
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4. Simulação Computacional 

4.1. Modelo 

De modo a criar uma simulação em Matlab de um sistema de transmissão óptico em espaço livre foram 

realizados os seguintes passos: 

Criou-se uma matriz de dados com números inteiros aleatórios gerados através de uma distribuição 

normal, com valores entre 0 e o índice de modulação menos um. Ou seja, se por exemplo a modulação 

utilizada para modular a subportadora for 4QAM, o índice de modulação será 4 e os valores da matriz 

estarão compreendidos entre 0 e 3. Cada linha da matriz representa uma subportadora de dados 

enquanto que o número de colunas é determinado pelo tamanho da janela ou seja a quantidade de 

símbolos OFDM a serem observados. De seguida fez-se o mapeamento da matriz utilizando a 

constelação QAM ou PSK.  

Num sistema OFDM com N subportadoras impõe-se a seguinte condição: 

 𝐶−𝑘 = 𝐶𝑘
∗, 𝐶0 ∈ ℝ (54) 

Onde 𝐶𝑘 é o valor complexo da subportadora com índice 𝑘 ∈ [−
𝑁

2
…

𝑁

2
− 1]. Isto pode ser conseguido 

mapeando N/2 símbolos complexos nas subportadoras 0 até 
𝑁

2
− 1 e atribuindo os restantes complexos 

conjugados às subportadoras de índice negativo. Uma vez que o sinal que se pretende transmitir no 

laser tem de ser composto por valores reais e sabendo que a DFT de um sinal real tem uma simetria 

hermitiana, fica fácil entender a importância de se realizar uma simetria hermitiana do sinal antes de 

realizar a IDFT.   

Em seguida é feito o zero padding que consiste na criação de uma matriz onde o número de linhas é 

definido pelo número de pontos da FFT e o número de colunas definido pela dimensão da janela. A 

primeira metade da matriz da simetria hermitiana é então copiada para as primeiras posições desta 

nova matriz e a segunda metade para o final desta nova matriz, ficando assim a nova matriz com um 

intervalo de linhas sem valores no seu centro. Este método evita erros relacionado com a convolução 

do sinal com o canal, uma vez que a convolução linear de dois vectores é sempre maior que qualquer 

um dos vectores. Evita-se assim o risco de os valores extra da convolução serem distribuídos por toda 

a matriz. 

Efetua-se então a modulação através do algoritmo da transformada inversa rápida de Fourier. Usar 

uma FFT maior permite indexar mais pontos na frequência o que pode resultar num espectro mais bem 

definido. O passo seguinte é a introdução do intervalo de guarda e a concatenação da matriz de dados 

num vector que é posteriormente normalizado e convertido para valores que possam ser transmitidos 

no regime linear do laser.  

De seguida é necessário gerar os vectores de tempo e de frequência. É criado um vector de tempo 

com a dimensão do vector de dados e com um espaçamento igual ao período de amostragem. É 
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calculado também o tempo total e a largura de banda. É também criado um vector de frequências com 

as frequências positivas na primeira parte do vetor e as frequências negativas na segunda parte. 

Para o canal de comunicação considera-se o modelo de canal de multipercurso de Rayleigh. Este pode 

ser modelado como um canal de n-taps em que cada parte real e imaginária é uma variável aleatória 

gaussiana independente. Estes taps correspondem a atrasos causados pelo multipercurso. A resposta 

ao impulso pode ser expressa por: 

 ℎ(𝑡) =
1

√𝑛
[ℎ1(𝑡 − 𝑡1) + ℎ2(𝑡 − 𝑡2) + ⋯+ ℎ𝑛(𝑡 − 𝑡𝑛) (55) 

Onde 
1

√𝑛
 corresponde à normalização da potência do canal. A parte real e imaginária de cada tap tem 

variância ½ e média 0. Realiza-se então a convolução do sinal transmitido com o canal e insere-se o 

ruído AWGN. 

Do lado do recetor o primeiro passo é retirar a transformação que foi feita ao sinal de modo a ser 

transmitida no regime linear do laser. De seguida retira-se a normalização, realiza-se a conversão de 

série para paralelo e retira-se o intervalo de guarda. O passo seguinte passa pela desmodulação do 

sinal nos pontos definidos e reconhecimento do canal. Este reconhecimento é feito dividindo a matriz 

de símbolos recebidos pela matriz de símbolos transmitida. A seguir realiza-se o zero forcing que 

consiste na aplicação do inverso da resposta em frequência do canal ao sinal recebido de modo a 

restaurar o sinal depois do canal. De seguida retira-se o zero padding e desfaz-se a simetria hermitiana. 

O passo final na receção é a deteção dos símbolos recebidos através da desmodulação QAM ou PSK. 

De modo a poder ser feita a avaliação da transmissão são calculados o número de erros e a taxa de 

erros por bit. 

4.2. Resultados 

Foi considerado um modelo de transmissão com 200 subportadoras. Utilizou-se uma taxa de 

amostragem de 100 KHz, uma vez que é essa a taxa de amostragem do DAC. Foram utilizados 512 

pontos para a transformada de Fourier discreta e 200 símbolos para a janela. Foram feitas diversas 

simulações para diferentes intervalos de guarda fazendo variar desde 0 a 16 amostras.  Para simular 

o canal foi considerado inicialmente um modelo com 5-taps no domínio do tempo e com uma atenuação 

de 30 dB. O objetivo destas simulações foi determinar o intervalo de guarda adequado a transmissão. 

Foram testadas as modulações QAM e PSK para modular cada subportadora. Foi calculada a resposta 

em frequência do canal ao sinal enviado e foi também estimada a resposta em frequência do canal 

através do sinal recebido, como se pode verificar na Figura 33.  
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Figura 33 – Resposta em frequência do canal de Rayleigh 

Dentro da modulação QAM foram feitos testes para 4QAM, 16QAM e 64QAM podendo ser observados  

os diagramas de constelação da modulação e desmodulação nas Figura 34,Figura 35 eFigura 36. A 

azul está representada a emissão e a vermelho a receção. 

 

Figura 34 - Transmissão usando 4QAM 

  

Figura 35 - Transmissão usando 16QAM 

 

Figura 36 - Transmissão usando 64QAM 
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O sinal transmitido está representado pela cor azul, correspondendo a cor vermelha ao sinal recebido. 

Este teste foi realizado entre as três modulações para os mesmos valores de dispersão devido ao 

multipercurso e para um SNR de 41 dB. Foi escolhido este SNR pois era o que permitia um BER inferior 

ao limite para a transmissão de um sinal OFDM com as subportadoras moduladas em 64QAM.  

Foram também executadas simulações utilizando BPSK, QPSK, 8-PSK e 16-PSK para modular as 

subportadoras. Os valores de dispersão e SNR utilizados foram os mesmos da simulação utilizando 

QAM.  

 

Figura 37 - Transmissão usando BPSK 

 

Figura 38 - Transmissão usando QPSK 

 

Figura 39 - Transmissão usando 8-PSK 

 

Figura 40 - Transmissão usando 16-PSK 
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De modo a existir uma melhor ferramenta de comparação entre as diferentes modulações, foi calculada 

a relação bit/ruído (𝐸𝑏/𝑁0) através da seguinte equação expressa em dB: 

 
𝐸𝑏
𝑁0

= 𝑆𝑁𝑅 − 10𝑙𝑜𝑔10 (
𝑅𝑏
𝐵
) (56) 

Onde 𝑅𝑏 representa o ritmo binário e 𝐵 representa a largura de banda em Hz. Calculou-se o valor 

teórico da taxa de erros binários para a dispersão de Rayleigh utilizando a função berfading do Matlab 

podendo ser observado o respetivo gráfico na Figura 41.  

 

Figura 41 - Taxa de erros binários teórica para um canal sujeito a dispersão de Rayleigh. 

De modo a tentar obter resultados com alguma precisão foram simuladas 200 transmissões para cada 

modulação, para valores de SNR compreendidos entre 0 e 45 dB e para diversos valores de dispersão 

de multipercussão. Foi realizada uma média da taxa de erros binários das 200 transmissões para cada 

valor de SNR. Como já foi dito começou-se por caracterizar o canal com 5-taps no domínio do tempo. 

Foi também experimentado um canal de 3 e de 8-taps. Estas simulações foram realizadas como já foi 

referido anteriormente para os intervalos de guarda 2, 4 e 16 amostras. Foi definido o valor de BER 

Figura 42 - SNR mínimo para um canal de 5-taps utilizando QAM (para um 

BER de 3.8 ∗ 10−3) 
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antes de FEC em 3.8 ∗ 10−3 e comparou-se o valor do SNR necessário para obter uma taxa de erros 

menor que esse valor para cada modulação. 

A Figura 42 representa o valor necessário de SNR num canal caracterizado por 5-taps utilizando 4, 16 

e 64 QAM para modelar as subportadoras com os intervalos de guarda 2, 4 e 16 amostras. 

A Figura 43 representa o valor necessário de SNR num canal caracterizado por 5-taps utilizando BPSK, 

QPSK, 8-PSK e 16-PSK para modelar as subportadoras com os intervalos de guarda 2, 4 e 16 

amostras. 

Como foi referido anteriormente realizou-se testes para canais com 3, 5 e 8 percursos de modo a 

observar a consequência de mais percursos na ligação. Os valores obtidos não diferiram o suficiente 

para serem significativos. Ou seja, nos testes de 3-taps e 8-taps os resultados estiveram sempre com 

uma diferença inferior a 1dB dos testes realizados com 5-taps.  

Foi, no entanto, realizada uma simulação sem intervalo de guarda, de modo a verificar a importância 

deste em ligações que utilizem OFDM, representada na Figura 44 Como se pode observar nesta 

simulação a taxa de erros binários tende a estabilizar à medida que se aumenta o SNR e, por 

conseguinte, a relação bit/ruído. Isto deve-se ao facto de que um aumento do SNR leva ao aumento 

da interferência intersimbólica e da interferência interportadora uma vez que não existe prefixo cíclico 

para mitigar estes efeitos. Podemos observar que usando 4QAM a taxa de erros tende para 10−4, 

enquanto que para a 16QAM e para 64QAM essa taxa esta casa dos 10−3 erros por bit. Assim como 

na modulação QAM, a utilização de PSK sem intervalo de guarda faz com que a taxa de erros nunca 

seja menor que 10−4 por mais elevada que seja a relação bit/ruído. 
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Figura 43 - SNR mínimo para um canal de 5-taps utilizando PSK (para um 

BER de 3.8 ∗ 10−3) 
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Figura 44 - Taxa de erros binários simulada para um canal sujeito a dispersão de Rayleigh sem intervalo de 
guarda. 

4.3. Conclusões 

Neste capítulo testou-se o impacto de ter mais ou menos percursos possíveis para o sinal para as 

diferentes submodulações. Os testes foram ainda realizados para diferentes intervalos de guarda de 

modo a tentar determinar o efeito do mesmo na taxa de erros binários. De modo a ser mais perceptível 

a observação transformou-se os gráficos da taxa de erros binários em gráficos de barras, definindo o 

valor máximo aceite do BER como 3.8 ∗ 10−3 antes de FEC e registando o valor de SNR 

correspondente. 

Foram testados os intervalos de guarda de 2, 4 e 16 amostras tendo o intervalo de guarda de 16 

amostras provado ser o mais adequado para índices de modulação superior a 4. Foi também realizado 

um teste sem intervalo de guarda onde é possível observar o impacto no BER. Por mais que se 

aumente o SNR a partir dos 25dB a taxa de erros binários mantém-se, isto deve-se ao facto de não 

ser utilizado um intervalo de guarda superior ao atraso máximo de propagação no canal, não sendo 

corrigida assim a interferência intercanal nem intersimbólica causada pelo atraso do sinal devido ao 

multipercurso. Em relação ao número de percursos possíveis reparou-se que o aumento dos percursos 

possíveis tem impacto, mas é reduzido. 

  



50 

5. Implementação Experimental 

5.1. Material 

Na construção do sistema óptico descrito no capítulo 3 foi utilizado um conversor digital para analógico 

e vice-versa designado ADALM1000 representado na Figura 45. Este dispositivo possui dois canais 

analógicos (A e B), em que cada um é capaz de gerar e medir sinais analógicos com uma taxa máxima 

de amostragem de 100 kHz. Este dispositivo trabalha no intervalo [0 ; 5] Volts [52]. 

 

Figura 45 – Placa ADALM1000 (extraído de [52]) 

Como fonte de emissão de luz foi utlizado um laser semicondutor designado por MRL-III-635 e 

fabricado pela Changchun New Industries Optoelectronics Tech. Funciona num comprimento de onda 

de 635nm e tem um baixo consumo energético tendo uma potência de emissão de 300 mW [53]. 

 

Figura 46 - Laser Semicondutor MRL-III-635 (extraído de [53]) 

Como receptor foi utilizado um fotodetetor de silício com a designação DET10A/M, fabricado pela 

Thorlabs e projetado para detetar sinais ópticos entre 200 nm e 1100 nm. Os fotodetetores da série 

DET são polarizados inversamente para produzir uma resposta linear com a aplicação do sinal óptico. 

A corrente gerada é baseada na luz incidente e no comprimento de onda. 

 

Figura 47 – Fotodetetor DET10A/M (extraído de [54]) 
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De modo a simular atenuação do canal atmosférico utilizou-se uma estação de filtros em roda 

FW1AND, fabricado também pela Thorlabs. Esta estação suporta até seis filtros diferentes, sendo 

ainda possível acoplar outra roda e obter-se assim 12 configurações diferentes. Estes filtros absorvem 

a luz causando uma atenuação do sinal. A estação de filtros que foi utilizada possui 6 filtros 

atenuadores com as seguintes densidades ópticas: 0, 0.5, 1.0, 2.0 3.0 e 4.0 [55]. A Equação 14 

expressa a densidade óptica em função da potência do sinal. 

 

 

Figura 48 - Suporte de filtragem FW1AND, com capacidade para 6 filtros atenuadores (extraído de [55])  

5.2. Objetivo 

A configuração experimental foi baseada no diagrama de blocos da Figura 23. A transmissão do sinal 

OFDM em espaço livre foi dividida em três blocos. O primeiro foi criar o sinal usando um script Matlab 

de acordo com os parâmetros escolhidos para este trabalho (número de subportadoras totais e de 

informação, largura de banda disponível, duração do prefixo cíclico e o nível de mapeamento QAM ou 

PSK). No segundo bloco, o sinal foi usado para modular diretamente o laser recorrendo a um DAC, 

enviando o sinal através do canal atmosférico, sendo novamente convertido para o domínio elétrico 

através do fotodetetor DET10A/M e passando pelo DAC de modo a converter de novo o sinal para 

digital. Por fim o sinal digital é enviado para o Matlab de modo a ser desmodulado e ser calculado o 

parâmetro de avaliação BER. Foram testadas as modulações PSK e QAM para modular as 

subportadoras do sinal OFDM.  
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Figura 49 – Montagem laboratorial do sistema de telecomunicações 

  

De modo a obter um resultado mais fiável foram realizados 8 testes para cada experiência em que se 

fazia variar o índice de modulação, o número de pontos da transformada de Fourier, o número de 

subportadoras e o número de símbolos enviados.  

A primeira modulação utilizada de modo a testar o sistema foi a modulação OOK uma vez que é uma 

modulação bastante simples. Para esta primeira experiência foi utilizada a lente com a densidade 

óptica mais baixa, neste caso 0.5 o que corresponde a um sinal enviado 3,16 vezes mais potente do 

que o sinal recebido. Verificou-se que de modo a conseguir receber o sinal era necessário baixar a 

intensidade do Laser. Para isso foi necessário reduzir o intervalo de valores enviados de [0.5 ; 4.5] 

Volts para [0.1 ; 2.5] Volts. Este método pode ser utilizado sem problema para esta modulação uma 

vez que apenas estamos a utilizar 1 bit, ou seja, para enviar o valor 0 modula-se o laser com 0.1 V e 

para enviar o valor 1 modula-se com 2.5 V. Este método torna-se impossível de utilizar para outras 

modulações mais complexas uma vez que esta modulações chegam a usar na pior das hipóteses 6 

bits o que faz com que o sinal seja quantizado em 64 partes, ficando os intervalos de quantização 

demasiado juntos, impossibilitando a sua deteção com valores de erro razoáveis.  

Ao utilizar OFDM voltou-se a passar o intervalo de valores enviado para o Laser para [0.5 ; 4.5] Volts 

de modo a obter-se intervalos de quantização maior. Foram então utilizadas as várias lentes do suporte 

de filtragem FW1AND de modo testar o máximo de atenuação suportado por cada submodulação. Nas 

comunicações ópticas são considerados aceitáveis valores de BER na ordem dos 10−12 o que da 

razoavelmente um erro em cada trilião de bits enviado. Existe um método que permite transformar um 

BER na ordem dos 10−3 num BER capaz de ser utlizado num sistema de transmissão óptica. Este 

método tem o nome de Forward Error Correction (FEC) o que em português significa correção 

adiantada de erros. O valor fixado então como limite máximo da taxa de erros binários na transmissão 

ficou estabelecido em 3.8 ∗ 10−3. 
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5.3. Resultados 

Como foi referido anteriormente de modo a avaliar e testar o sistema implementado foi utilizada em 

primeira instância a modulação OOK uma vez que é das mais básicas, utilizando apenas duas 

voltagens uma para o bit 1 e outra para o bit 0. Neste primeiro teste do sistema foi utilizada a lente com 

densidade óptica 0.5 o que equivale a uma atenuação de 5 dB. A potência do sinal enviado pelo laser 

é de 24.77 dBm. Neste teste foram enviados 40 bits a um ritmo binário de 5 Kbit/s com um SNR de 

21.97 dB, não tendo sido detetado qualquer erro tendo assim um BER = 0. Na Figura 50 está 

representada a emissão e receção do sinal utilizando OOK. 

 

Figura 50 - Transmissão OOK. Emissor (esquerda), Recetor (direita). 

Esta modulação foi, no entanto, apenas utlizada para testar o sistema uma vez que tem uma eficiência 

muito baixa e o objetivo desta dissertação era a implementação de OFDM.  

Como já foi referido o sinal modulado em OFDM, dependendo do índice de modulação da 

subportadoras, está dividido em mais ou menos intervalos de quantização. Por exemplo no caso de 

BPSK trabalhamos com 2 intervalos de quantização. No caso de 4PSK ou 4QAM trabalhamos com 4 

intervalos, 8PSK trabalha com 8 intervalos, 16PSK e 16QAM com 16 intervalos e por fim 64QAM 

implica 64 intervalos de quantização. Trabalhar com estas modulações impede-nos de utilizar o mesmo 

método utilizado na modulação OOK, uma vez que ao diminuir o a amplitude no sinal enviado de [0.5 

; 4.5] V para [0.1 ; 2.5] V de modo a não saturar o detector comprime-se demasiado os intervalos de 

quantização, aproximando tanto os valores que se torna impossível a sua descodificação no recetor. 

Assim sendo a alternativa é baixar a potência que chega ao recetor, uma vez que a potência média do 

Laser está fixa nos 38.2 dBm, é necessário usar a estação de filtros de modo a atenuar o sinal no 

regime óptico. Foram testadas as várias lentes. Entre a lente de densidade óptica 0.5 e a lente com 

densidade óptica 2.0 a intensidade do Laser é demasiado elevada. Em seguida seguem os testes 

realizados com a lente de densidade óptica 2.0 o que corresponde a uma atenuação de 20 dB.  
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5.3.1.  Atenuação de 20 dB 

Nesta experiência foi gerado um sinal com 1040 símbolos, utilizando 64 pontos na transformada de 

Fourier e 20 subportadoras, tendo sido testada apenas uma vez para cada modulação das 

subportadoras uma vez que os valores de erro estavam exageradamente elevados. Começou-se por 

testar a modulação BPSK tendo obtido uma taxa de erros binários de 0.257 com um SNR de 21.10 dB. 

𝐴𝑡(ℎ=5000𝑚) = 0.082𝑑𝐵/𝑘𝑚 => 𝐷 = 20/0.082 = 243𝑘𝑚  

𝐴𝑡(ℎ=1900𝑚) = 0.4𝑑𝐵/𝑘𝑚 => 𝐷 = 20/0.4 = 50𝑘𝑚  

𝐴𝑡(ℎ=210𝑚) = 1.65𝑑𝐵/𝑘𝑚 => 𝐷 = 20/1.65 = 12.1𝑘𝑚  

𝐴𝑡(ℎ=360𝑚) =
0.094 + 0.8 + 1.65

3
= 0.848𝑑𝐵/𝑘𝑚 => 𝐷 = 20/0.848 = 23.6𝑘𝑚 

Assumindo condições meteorológicas perfeitas e um elevado grau de visibilidade. Pode-se observar 

que a atenuação diminui com a altura de transmissão, podendo para 20 dB de atenuação variar entre 

os 12.1 km e os 243 km dependendo do ângulo de transmissão e da altura. Para transmissões nas 

zonas mais baixas da atmosfera foi feita uma média, tendo dado uma atenuação média de 0.848𝑑𝐵/𝑘𝑚 

o que corresponde a uma distância média de transmissão de 23.6 km 

Na Figura 51 esta representada a transmissão do sinal utilizando BPSK. 

 

Figura 51 - Transmissão utilizando BPSK. A azul está representado o sinal à saída do emissor e a vermelho está 

representado o sinal à entrada do recetor (Atenuação = 20 dB). 

Em seguida foi testada a modulação QPSK com o mesmo número de pontos da transformada de 

Fourier, assim como o mesmo número de subportadoras tendo sido enviado o número de símbolos do 

teste anterior.  Obteve-se uma taxa de erros binários de 0.311 com um SNR de 21.09 dB. Na Figura 

52 esta representada a transmissão do sinal utilizando QPSK. 
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Figura 52 - Transmissão utilizando QPSK. A azul está representado o sinal à saída do emissor e a vermelho está 
representado o sinal à entrada do recetor (Atenuação = 20 dB). 

Testou-se também a modulação 8PSK com o mesmo número de pontos da transformada de Fourier, 

assim como o mesmo número de subportadoras tendo sido enviado o número de símbolos dos testes 

anteriores, obtendo-se uma taxa de erros binários de 0.424 com um SNR de 21.14 dB. Na Figura 53 

esta representada a transmissão do sinal utilizando esta modulação. 

 

Figura 53 - Transmissão utilizando 8PSK. A azul está representado o sinal à saída do emissor e a vermelho está 
representado o sinal à entrada do recetor (Atenuação = 20 dB). 

No que diz respeito a modulação PSK das subportadoras testou-se ainda a modulação 16PSK com o 

mesmo número de pontos da transformada de Fourier, assim como o mesmo número de subportadoras 

tendo sido enviado o número de símbolos dos testes anteriores, obtendo-se uma taxa de erros binários 

de 0.454 com um SNR de 21.23 dB. Na Figura 54 esta representada a transmissão do sinal utilizando 

esta modulação. 

Uma vez testados os vários índices da modulação PSK para modular as subportadoras, passou-se ao 

uso de QAM. Repetiu-se todo o processo usando mais uma vez o mesmo número de pontos da 

transformada de Fourier, assim como o mesmo número de subportadoras tendo sido enviado o número 

de símbolos dos testes anteriores. Começou-se por testar 4QAM, tendo sido obtida uma taxa de erros 

binários de 0.282 com um SNR de 20.73 dB. Na Figura 55 está representada a transmissão do sinal 

utilizando esta modulação. 
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Figura 54 - Transmissão utilizando 16PSK. A azul está representado o sinal à saída do emissor e a vermelho 
está representado o sinal à entrada do recetor (Atenuação = 20 dB). 

 

Figura 55 - Transmissão utilizando 4QAM. A azul está representado o sinal à saída do emissor e a vermelho está 
representado o sinal à entrada do recetor (Atenuação = 20 dB). 

O passo seguinte foi testar a modulação 16QAM, tendo sido obtida uma taxa de erros binários de 0.384 

com um SNR de 21.04 dB. Na Figura 56 esta representada a transmissão do sinal utilizando esta 

modulação. 

 

Figura 56 - Transmissão utilizando 16QAM. A azul está representado o sinal à saída do emissor e a vermelho 
está representado o sinal à entrada do recetor (Atenuação = 20 dB). 

Por fim no último teste realizado com esta lente, utilizando o mesmo número de pontos da transformada 

de Fourier e o mesmo número de subportadoras, modulou-se as subportadoras em 64QAM, podendo 

ser observada a transmissão na Figura 57. Tendo sido obtida uma taxa de erros binários de 0.42 com 

um SNR de 20.92 dB.  
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Figura 57 - Transmissão utilizando 64QAM. A azul está representado o sinal à saída do emissor e a vermelho 
está representado o sinal à entrada do recetor (Atenuação = 20 dB). 

Como é possível comprovar a atenuação da lente 4 com densidade óptica de 2.0 equivalente a uma 

atenuação de 20 dB é demasiado baixa, o que provoca saturação no recetor, impossibilitando a 

deteção correta do sinal emitido, uma vez que a intensidade do laser era demasiado elevada. Assim 

sendo procedeu-se ao teste da lente 5 que corresponde a uma densidade óptica de 3.0 o que implica 

uma atenuação de 30 dB no domínio óptico do sinal.  

5.3.2.  Atenuação de 30 dB 

Foram realizados 8 testes para cada submodulação, 4 durante o dia e 4 durante a noite de modo a 

verificar possíveis influências da luminosidade na transmissão. Começou-se por testar a modulação 

BPSK, não tendo sido obtidos quaisquer erros em nenhum dos testes. Foram enviados 44160 símbolos 

utilizando 160 subportadoras, 512 pontos para a transformada de Fourier, e foi obtido um ritmo binário 

de 31.4 Kbps assim como um SNR de 20.66 dB. Na Tabela 8 estão representados os dados das 

experiências e na Figura 58 está representada a transmissão do sinal.  

 

Tabela 8 - Resultados da experiência utilizando BPSK (Atenuação = 30 dB). 
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Figura 58 - Transmissão utilizando BPSK. A azul está representado o sinal à saída do emissor e a vermelho está 
representado o sinal à entrada do recetor (Atenuação = 30 dB). 

Em seguida foi testada a modulação QPSK tendo sido utilizados o mesmo número de pontos da 

transformada de Fourier assim como o mesmo número de subportadoras. Foram feitos os mesmos 8 

testes, não tendo sido obtido qualquer erro. Foram enviados o mesmo número de símbolos, tendo sido 

obtido um ritmo binário de 62.7 Kbps com um SNR de 20.99 dB. Na Tabela 9 estão representados os 

dados das experiências e na Figura 59 esta representada a transmissão do sinal. 

 

Tabela 9 - Resultados da experiência utilizando QPSK (Atenuação = 30 dB). 

 

Figura 59 - Transmissão utilizando QPSK. A azul está representado o sinal à saída do emissor e a vermelho está 
representado o sinal à entrada do recetor (Atenuação = 30 dB). 

Passou-se ao teste da modulação 8PSK e aqui já foram detetados alguns erros tendo sido registados 

na Tabela 10. As condições dos testes foram as mesmas dos testes anteriores. Tendo sido obtido um 

ritmo binário de 94.1 Kbps com um SNR de 21.24 dB. A Figura 60 representa a transmissão do sinal. 
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Tabela 10 - Resultados da experiência utilizando 8PSK (Atenuação = 30 dB). 

 

Figura 60 - Transmissão utilizando 8PSK. A azul está representado o sinal à saída do emissor e a vermelho está 
representado o sinal à entrada do recetor (Atenuação = 30 dB). 

Por fim realizou-se o teste da modulação 16PSK onde também foram detetados erros tendo sido 

registados na Tabela 11. As condições dos testes mantiveram-se as mesmas, tendo sido obtido um 

ritmo binário de 125.5 Kbps com um SNR de 21.24 dB. Na Figura 61 está representa a transmissão do 

sinal. 

 

Tabela 11 - Resultados da experiência utilizando 16PSK (Atenuação = 30 dB). 
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Figura 61 - Transmissão utilizando 16PSK. A azul está representado o sinal à saída do emissor e a vermelho 
está representado o sinal à entrada do recetor (Atenuação = 30 dB). 

Uma vez testados os vários índices da modulação PSK para as subportadoras, passou-se então para 

a modulação QAM. A primeira a ser testada foi 4QAM, tendo sido utilizados os mesmos parâmetros 

dos testes anteriores. A Tabela 12 representa os vários testes realizados, tendo sido obtido um ritmo 

binário de 62.7 Kbps com um SNR de 20.70 dB e podendo ser observada a transmissão na Figura 62. 

 

Tabela 12 - Resultados da experiência utilizando 4QAM (Atenuação = 30 dB). 

 

Figura 62 - Transmissão utilizando 4QAM. A azul está representado o sinal à saída do emissor e a vermelho está 
representado o sinal à entrada do recetor (Atenuação = 30dB). 

Uma vez realizados os testes de 4QAM, aumentou-se o índice de modulação para 16QAM, mantendo-

se os mesmos parâmetros dos testes anteriores. A Tabela 13 representa os vários testes realizados, 

tendo sido obtido um ritmo binário de 125.5 Kbps com um SNR de 20.70 dB. A transmissão do sinal 

pode ser observada na Figura 63. 
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Tabela 13 - Resultados da experiência utilizando 16QAM (Atenuação = 30 dB). 

 

Figura 63 - Transmissão utilizando 16QAM. A azul está representado o sinal à saída do emissor e a vermelho 
está representado o sinal à entrada do recetor (Atenuação = 30 dB). 

Por fim realizou-se testes para 64QAM, mantendo-se os parâmetros dos testes anteriores. A Tabela 14 

representa os vários testes realizados, tendo sido obtido um ritmo binário de 188.2 Kbps com um SNR 

de 21.24 dB, estando a transmissão representada na Figura 64. 

 

Tabela 14 - Resultados da experiência utilizando 64QAM (Atenuação = 30 dB). 

 

Figura 64 - Transmissão utilizando 64QAM. A azul está representado o sinal à saída do emissor e a vermelho 
está representado o sinal à entrada do recetor (Atenuação = 30 dB). 
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𝐴𝑡(ℎ=5000𝑚) = 0.082𝑑𝐵/𝑘𝑚 => 𝐷 = 30/0.082 = 365.9𝑘𝑚  

𝐴𝑡(ℎ=1900𝑚) = 0.4𝑑𝐵/𝑘𝑚 => 𝐷 = 30/0.4 = 75𝑘𝑚  

𝐴𝑡(ℎ=210𝑚) = 1.65𝑑𝐵/𝑘𝑚 => 𝐷 = 30/1.65 = 18.2𝑘𝑚  

𝐴𝑡(ℎ=360𝑚) =
0.094 + 0.8 + 1.65

3
= 0.848𝑑𝐵/𝑘𝑚 => 𝐷 = 30/0.848 = 35.7𝑘𝑚 

Assumindo condições meteorológicas perfeitas e um elevado grau de visibilidade. Pode-se observar 

que a atenuação diminui com a altura de transmissão, podendo para 30 dB de atenuação variar entre 

os 18.2 km e os 365.9 km dependendo do ângulo de transmissão e da altura. Para transmissões nas 

zonas mais baixas da atmosfera foi feita uma média, tendo dado uma atenuação média de 

0.848𝑑𝐵/𝑘𝑚 o que corresponde a uma distância média de transmissão de 35.7 km 

Uma vez que não foram detetados quaisquer erros na utilização de BPSK, QPSK e 4QAM com a lente 

5 correspondente a uma densidade óptica de 3.0 equivalente a uma atenuação de 30 dB, aumentou-

se a densidade óptica da lente de modo a tentar calcular o máximo de atenuação suportado por estas 

modulações. Passou-se então assim para a lente 6 com uma densidade óptica de 4.0 correspondente 

a uma atenuação de 40 dB.  

5.3.3.  Atenuação de 40 dB 

Começou-se por testar a modulação BPSK, tendo sido enviados o mesmo número de símbolos 

utilizando o mesmo número de subportadoras e a mesma quantidade de pontos da transformada de 

Fourier. Na Tabela 15 estão representados os dados dos testes realizados utilizando BPSK. A Figura 

65 representa a transmissão do sinal utilizando esta modulação.  

 

Tabela 15 - Resultados da experiência utilizando BPSK (Atenuação = 40 dB). 
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Figura 65 - Transmissão utilizando BPSK. A azul está representado o sinal à saída do emissor e a vermelho está 
representado o sinal à entrada do recetor (Atenuação = 40 dB). 

Em seguida testou-se a modulação QPSK, mantendo o número de símbolos transmitidos, o mesmo 

número de subportadoras e o mesmo número de pontos da transformada de Fourier. Na Tabela 16 

estão representados os dados dos testes realizados e a Figura 66 representa a transmissão do sinal 

utilizando esta modulação. 

 

Tabela 16 - Resultados da experiência utilizando QPSK (Atenuação = 40 dB). 

 

Figura 66 - Transmissão utilizando QPSK. A azul está representado o sinal à saída do emissor e a vermelho está 
representado o sinal à entrada do recetor (Atenuação = 40 dB). 
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Por fim testou-se a modulação 4QAM, mantendo todas as outras condições da experiência.  Na Tabela 

17 estão representados os dados dos testes realizados e a Figura 67 representa a transmissão do 

sinal utilizando esta modulação. 

 

Tabela 17 - Resultados da experiência utilizando 4QAM (Atenuação = 40 dB). 

 

Figura 67 - Transmissão utilizando 4QAM. A azul está representado o sinal à saída do emissor e a vermelho está 

representado o sinal à entrada do recetor (Atenuação = 40dB). 

𝐴𝑡(ℎ=5000𝑚) = 0.082𝑑𝐵/𝑘𝑚 => 𝐷 = 40/0.082 = 487.8𝑘𝑚  

𝐴𝑡(ℎ=1900𝑚) = 0.4𝑑𝐵/𝑘𝑚 => 𝐷 = 40/0.4 = 100𝑘𝑚  

𝐴𝑡(ℎ=210𝑚) = 1.65𝑑𝐵/𝑘𝑚 => 𝐷 = 40/1.65 = 24.2𝑘𝑚  

𝐴𝑡(ℎ=360𝑚) =
0.094 + 0.8 + 1.65

3
= 0.848𝑑𝐵/𝑘𝑚 => 𝐷 = 40/0.848 = 47.2𝑘𝑚 

Assumindo condições meteorológicas perfeitas e um elevado grau de visibilidade. Pode-se observar 

que a atenuação diminui com a altura de transmissão, podendo para 40 dB de atenuação variar entre 

os 24.2 km e os 487.8 km dependendo do ângulo de transmissão e da altura. Para transmissões nas 

zonas mais baixas da atmosfera foi feita uma média, tendo dado uma atenuação média de 

0.848𝑑𝐵/𝑘𝑚 o que corresponde a uma distância média de transmissão de 47.2 km 

5.4. Conclusões 

Após a realização dos testes utilizando as diversas lentes atenuadoras obteve-se os seguintes 

resultados. Utilizando as lentes 1, 2, 3 e 4 com as densidades ópticas 0, 0.5, 1.0 e 2.0 respetivamente 

não foi possível obter resultados válidos, uma vez que a intensidade do laser era demasiado elevada 

para o feixe ser detectado adequadamente pelo fotodetector. Foram realizadas experiências com as 
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lentes 1, 2 e 3 mas os valores eram semelhantes aos da lente 4 assim sendo apenas se registou os 

da lente 4 uma vez que se a intensidade é demasiado forte para uma atenuação de 20 dB também o 

será para atenuações inferiores. Os melhores resultados conseguidos foram obtidos com a lente 5 com 

uma densidade óptica de 3.0 equivalente a 30 dB de atenuação. Com esta atenuação não foi detectado 

qualquer erro nas modulações BPSK, QPSK ou 4QAM, mesmo quando enviados os 44160 simbolos, 

tendo sido obtido um BER igual a zero. 

A modulação mais adequada será a que permitir o maior bitrate mantendo o BER abaixo do valor 

definido antes da aplicação de FEC de 3.8 ∗ 10−3. Seguindo estes requisitos obtemos como ideal para 

uma atenuação de 30 dB a submodulação 8PSK com um ritmo binário de 94.1 Kbps e um BER de 

0.0011. Uma vez que para as submodulações BPSK, QPSK e 4QAM não foram obtidos quaisquer 

erros durante a transmissão aumentou-se a atenuação utilizando a lente 6 com uma densidade óptica 

de 4.0 equivalente a 40 dB. Foram realizados os mesmos 8 testes para cada uma das submodulações 

sendo realizado os mesmos 4 testes durante o dia e 4 durante a noite. Apenas as submodulações 

BPSK e 4QAM ficaram abaixo do valor de BER pretendido. Uma vez que com 4QAM se obtém um 

ritmo binário duas vezes superior a BPSK, seria este o formato ideal de transmissão para uma 

atenuação de 40dB. Foi ainda possível observar os efeitos da luz do dia na transmissão. Uma vez que 

foi utilizado um detector óptico para receber o sinal é natural que ao fazer testes de dia e de noite se 

obtenham valores diferentes, já que durante o dia o valor mínimo no detector será superior ao da noite 

devido a luminosidade. 
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6. Conclusões Finais e Trabalho Futuro 

6.1. Conclusões Finais 

Foram testados os intervalos de guarda de 4, 8 e 16 amostras tendo o intervalo de guarda de 16 

amostras provado ser o mais adequado para índices de modulação superior a 4. 

Uma vez que o laser tinha uma potência de 300 mw máxima não nos foi possível passar dos 22 dB de 

SNR na implementação laboratorial, isto foi suficiente para atingir resultados positivos para algumas 

modulações que necessitam de um SNR mais baixo para atingir a taxa de erros binários de 3.8 ∗ 10−3 

antes da implementação de FEC. Outras modulações com índices mais elevados necessitariam de um 

laser de maior potência de modo a cumprir os requisitos relativos a taxa de erros.  

No que diz respeito à submodulação 4QAM podemos observar que nas simulações para a obtenção 

de um BER inferior ao desejado para a transmissão do sinal OFDM o SNR médio é de 19 dB, assim 

sendo seria de esperar que conseguíssemos transmitir o sinal dento dos limites de erros impostos para 

a transmissão, uma vez que o SNR atingido na implementação experimental é de 20.7 dB. O mesmo 

verifica-se uma vez que foi obtido um valor de BER de 0 não tendo sido detectado qualquer erro. Em 

relação à submodulação 16QAM os valores de SNR da simulação do canal obtidos para taxa de erros 

máxima desejada foi de 25 dB. Uma vez que na implementação experimental o SNR da transmissão 

foi de cerca de 21 dB não foi possível a transmissão utilizando esta submodulação. O mesmo acontece 

para a submodulação 64QAM, através do canal simulado foi obtido um SNR mínimo de 32 dB. 

Relativamente à submodulação PSK para uma atenuação de 30 dB apenas conseguimos resultados 

positivos para BPSK QPSK e 8-PSK. Os valores de SNR médios simulados para BPSK e QPSK foram 

de 15.3 dB e 20.5 dB respetivamente ficando abaixo do SNR obtido experimentalmente. Para 8-PSK 

foi obtido através da simulação do canal de transmissão usando o Matlab um SNR de 23 dB, ainda 

assim experimentalmente foi possível obter resultados positivos utilizando esta modulação. Esta 

diferença de cerca de 1 dB pode se dever à diversos factores de erros tanto da componente simulada 

da transmissão como da experimental. Já para 16-PSK o SNR obtido através de simulação foi de 29 

dB não tendo sido possível obter resultados positivos experimentalmente.   

A modulação mais adequada é a que permite um maior bitrate mantendo o BER abaixo do valor 

definido com FEC. Seguindo estes requisitos obtém-se como ideal para uma atenuação de 30 dB a 

submodulação 8PSK com um ritmo binário de 94.1 Kbps e um BER de 1.1 ∗ 10−3. Apenas as 

submodulações BPSK e 4QAM ficaram abaixo do valor de BER pretendido para uma atenuação de 40 

dB. Uma vez que com 4QAM se obtém um ritmo binário duas vezes superior a BPSK, seria esta a 

submodulação ideal para transmissão com um ritmo binário de 62.7 Kbps e um BER de 3.75 ∗ 10−3. 

Foram realizadas experiências durante o dia e durante a noite de modo a medir o impacto da 

luminosidade no detector e foi feita uma média entre os valores diurnos e noturnos de modo a tentar 

obter resultados mais fiáveis.  
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Ter se ia obtido também ritmos de transmissão mais elevados caso tivesse sido usado um DAC com 

uma taxa de amostragem superior. Com a continua evolução dos novos dispositivos existem agora 

DACs com capacidades de 10 Gsps, a utilização de um destes dispositivos elevaria as taxas de 

transmissão da casa dos Kbps para os Gbps. 

 

6.2. Trabalho Futuro 

De modo a complementar ou desenvolver o trabalho realizado nesta dissertação são sugeridos alguns 

tópicos de trabalho para futuras investigações: 

• Realizar a experiência utilizando outro DAC com uma taxa de amostragem superior de modo 

a aumentar a largura de banda, o que irá aumentar o ritmo binário. 

• Utilização de um DAC com um intervalo superior de voltagem operacional de modo a ter 

maiores intervalos de quantização. 

• Experimentação utilizando lentes atenuadoras com densidades ópticas intermédias de modo 

a conseguir detetar o alcance mínimo e máximo para cada modulação. 

• Realização de uma camada de encriptação de modo a que o sinal não possa ser desencriptado 

por qualquer detector que intercete o feixe.   
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