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Resumo  

Ao longo das últimas décadas, a tecnologia tem desempenhado um papel cada vez mais 

importante no quotidiano de cada um de nós. A sua aplicabilidade tornou-se fulcral não só no 

nosso ambiente de trabalho, como nas nossas casas e automóveis. Assim, devido ao crescente 

aumento de serviços proporcionado ao utilizador, especialmente em ambientes residenciais e 

também em veículos, nasceu a necessidade de melhorar os sistemas de comunicações já 

existentes. Estas condições que estão por detrás da melhoria destes sistemas de comunicação 

consistem no aumento não só da largura de banda, como da capacidade de transmissão. 

Neste contexto, a melhoria destes sistemas de comunicação passa por utilizar as fibras óticas 

de plástico ao invés dos habituais cabos coaxiais. Para além de se conseguirem sistemas com 

menor custo, quando utilizadas as fibras óticas de plástico, também é possível obter maiores 

larguras de banda e ritmos de transmissão. Deste modo, nesta dissertação realizou-se uma 

simulação numérica e uma implementação experimental de um sistema de comunicação via 

fibra ótica de plástico, utilizando modulação de amplitude e deteção direta. 

 

 

Palavras-chave: Sistema de comunicação ótica, fibra ótica de plástico, modulação de 

amplitude, deteção direta   
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Abstract  

Over the past decades the importance of technology in our day-to-day life as increased. The 

applicability of technology has become a fulcrum point not only in our work environment, but 

also at our homes and automobiles. With a constant growth of services provided to the users, 

especially in residential environments and automobiles, it appeared the necessity of 

improvement of the pre-existing communication systems.  The upgrade of these systems 

involves increasing the bandwidth as well as the transmission capacity. 

In this context, the job of perfecting these communication systems involves the substitution 

of the traditional coaxial cables for the plastic optical fibres. This simple change will suffice 

the decrease of the systems ‘price and it will allow larger bandwidths as well as bit rates. So, in 

this dissertation it was implemented a communication system using plastic optical fibre and it 

was also simulated numerically a communication system with similar characteristics.   

 

 

 

Keywords: Optical communication system, plastic optical fibre, amplitude modulation, 

direct detection  
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1. Introdução  

 

1.1. Motivação   

As fibras óticas de plástico (POF) são, cada vez mais, uma alternativa aos cabos coaxiais, 

assim como para certas aplicações, às fibras óticas de sílica. O simples facto de terem um custo 

de instalação mais baixo, face às fibras óticas de sílica, tornam-nas uma solução especialmente 

procurada para local area networks, LANs, em automóveis e aviões. 

Nas redes interiores é importante salientar que a flexibilidade e maleabilidade das POF 

permitem que estas sejam uma solução apelativa para o utilizador, uma vez que podem ser 

facilmente disfarçadas[1]. Assim como, o facto de possuírem elevada imunidade à interferência 

eletromagnética [2] faz com que sejam uma melhor solução quando comparada com os cabos 

coaxiais. Contudo, a aplicação deste tipo de fibras não é exclusiva às redes interiores. Também 

na indústria automóvel foi necessário um ajuste da tecnologia utilizada, uma vez que a contínua 

inserção de dispositivos digitais nos automóveis, fez com que fosse indispensável a 

implementação de uma rede mais complexa e com maior capacidade. Assim, a solução 

encontrada para resolver este problema passa pela utilização de fibras óticas de plástico. Por 

último, o simples facto destas fibras serem extremamente leves, ao contrário dos cabos coaxiais, 

tornou-as numa solução segura e economicamente rentável, aquando da sua aplicação tanto na 

indústria automóvel assim como da aviação.  

Assim sendo, a realização desta dissertação tem como objetivo desenvolver e implementar, 

tanto teoricamente como experimentalmente, um sistema de comunicação via fibra ótica de 

plástico, de modo a averiguar a sua viabilidade e fiabilidade do mesmo, tendo em conta as 

aplicações mencionadas anteriormente.   

 

1.2. Enquadramento 

Em 1876, Alexander Graham Bell com o desenvolvimento do primeiro telefone foi o 

impulsionador do progresso dos sistemas de comunicação que atualmente conhecemos. O 

desenvolvimento de sistemas de comunicação no domínio elétrico, através da utilização de 

cabos coaxiais, rapidamente abriu portas a uma possível expansão para sistemas que utilizassem 
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frequências mais elevadas, uma vez que conseguem proporcionar maiores larguras de banda. 

Assim, os sistemas de comunicação ótica começaram, em meados dos anos 60, a ser 

desenvolvidos com o potencial, em mente, de aumentar a capacidade e qualidade de transmissão 

de informação [3]. 

As primeiras fibras óticas de plástico foram desenvolvidas pela DuPont, e utilizavam 

polimetil-metacrilato (PMMA) [4]. Estas possuíam um índice de refração em degrau, SI-POF. 

Contudo, nesta fase inicial, possuíam atenuações bastante elevadas, na ordem dos 1000 dB/km, 

como se pode observar na figura 1, o que limitava a transmissão de informação a apenas alguns 

metros. Deste modo, as suas aplicações estavam reduzidas a iluminação e sensores, ao invés do 

seu propósito inicial que era serem utilizadas aquando da transmissão de informação.  

No final dos anos 70, a DuPont vende a patente das POF à Mitsubishi Rayon [4], que ao 

longo dos anos, consegue reduzir as perdas das PMMA SI-POF para valores da ordem dos 140 

dB/km, como se pode observar na figura 1. Estas reduções foram possíveis, uma vez que, as 

elevadas perdas resultavam das impurezas introduzidas aquando do fabrico das fibras, e como 

tal, não eram intrínsecas nem irreversíveis. Embora as atenuações das PMMA SI-POF tenham 

sido drasticamente reduzidas, o que permitiu a sua aplicação em veículos, a largura de banda 

que é um fator preponderante para transmissões que usam débitos binários elevados, continua 

a ser limitada pela dispersão intermodal, não ultrapassando 50 Mb/s para uma distância máxima 

de transmissão de 100 m [4]. A dispersão limita a capacidade de transmissão nas fibras óticas, 

porque origina sobreposições de impulsos, o que introduz interferência intersimbólica (ISI) e, 

como tal, não permite a deteção correta do sinal o que tem como consequência direta o aumento 

do bit error rate. Contudo, existe uma maneira de reduzir acentuadamente esta dispersão que é 

através da alteração do índice de refração do núcleo da fibra. Em vez de ser possuir um índice 

de refração em degrau (SI), este passa a ser um valor variável comportando-se como uma 

parábola cujo máximo se encontra a meio do núcleo, índice de refração de variação gradual 

(GI). Assim, em 1982, na Universidade de Keio, foi desenvolvida a primeira GI-POF 

teoricamente capaz de oferecer larguras de banda maiores que as SI-POF. Todavia, quando as 

primeiras GI-POF foram fabricadas o que se verificou foram atenuações superiores a 1000 

dB/km, como se pode constatar na figura 1 abaixo indicada. Novamente, as impurezas e 

contaminações do material utilizado aquando do fabrico das fibras foi a principal suspeita das 

atenuações elevadas. Apenas em 1991, foi desenvolvida uma GI-POF construída a partir de um 

material designado por polímero perfluorado, que permitiu a redução das atenuações para 
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menos de 50 dB/km, e permitiu também uma melhoria na largura de banda conseguindo atingir 

os 40 Gb/s para distâncias máximas de transmissão 100 m [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É importante mencionar que a atenuação é uma função que varia com os diversos valores da 

janela de comprimentos de onda. Assim, pela análise da figura 1, só se tem a perceção de qual 

a menor atenuação na janela de transmissão, não se sabendo quais são os comprimentos de onda 

relativos a essa janela. Deste modo, através da observação da figura 2(a), pode verificar-se que 

no espectro de atenuação das SI-POF PMMA existem três comprimentos de onda onde a 

atenuação é mínima, que são 520 nm, 570 nm e 650 nm, que constituem janelas de transmissão 

no espectro do visível. Tanto para o comprimento de onda de 520 nm, como de 570 nm podem 

verificar-se valores para a atenuação de, aproximadamente, 90 dB/km, enquanto nos 650 nm 

são verificadas perdas na ordem dos 130 dB/km. No caso do espectro de atenuação das GI-

POF, na janela de comprimentos de onda entre [650; 1300] nm, verifica-se que existe melhor 

transmissão uma vez que as atenuações são menores que 50 dB/km para a maioria dos 

comprimentos de onda.  

 

 

 

Figura 1. Evolução das atenuações nas POF. [Fonte: extraído de [3]] 
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Aplicação na indústria automóvel:  

Até 1998, os fabricantes de automóveis desenvolviam as suas próprias padronizações, o que 

os impedia de atingir uma economia de escala, que só é possível através de uma produção em 

massa. Assim sendo, um fabricante de automóveis alemão, Daimler-Benz, concluiu que a única 

maneira de reduzir os custos de fabrico era através do desenvolvimento e compra de uma 

tecnologia standard. Juntamente com outros fabricantes de automóveis entre eles, BMW e 

Volkswagen, foi possível atingir um standard comum designado por MOST [4]. Inicialmente, 

esta era designada por MOST25, uma vez que possuía um débito binário de 22,6 Mbit/s. 

Contudo, com o desenvolvimento de sistemas de informação e entretenimento nos automóveis, 

foi necessário o desenvolvimento da tecnologia MOST150, capaz de alcançar débitos binários 

de 147.5 Mbit/s [5]. Assim, para além do habitual sistema de áudio é, atualmente, possível 

conectar dispositivos externos à rede aos automóveis, figura 3 [6].  

Esta tecnologia utiliza SI-POF PMMA com um núcleo de 1 mm de diâmetro como meio de 

transmissão, em combinação com LEDs, a emitirem na região espectral do visível, como 

transmissores, e fotodiodos como recetores. O comprimento de onda utilizado para a 

transmissão é 650 nm que se encontra na gama do vermelho, do espectro do visível, pois apesar 

das perdas não serem as mais reduzidas, os componentes de transmissão e receção têm menor 

custo [7].  

 

 

 

 

Figura 2. Espectro de atenuações (a) PMMA SI-POF (b) GI-POF. [Fonte: extraído de [4]] 



5 

 

 

 

 

Aplicação nas LANs, local area networks:  

A emergência das fibras óticas veio, de certa maneira, solucionar o desafio da entrega de 

serviços de alta capacidade aos utilizadores até à porta das suas casas/trabalho [8]. Para tal, são 

utilizadas SMFs, single mode optical fibers, de sílica nos sistemas backbone1, dado que estas 

permitem comunicações a longa distância e possuem elevados ritmos binários [3]. Contudo, na 

maioria das redes interiores, redes locais - LANs, são utilizados cabos twisted-pair assim como 

Wi-fi, de modo a proporcionar os serviços de voz, TV e data aos utilizadores.  

Os requisitos de cada rede interior diferem de acordo com o tipo de serviço necessário. Por 

exemplo, os utilizadores residenciais usufruem dos serviços básicos TV, voz e internet, embora 

atualmente esteja em crescimento o serviço de home automation2. Se agora se olhar para um 

ambiente profissional, estes serviços têm como base a internet e partilha de ficheiros, sendo por 

isso um grande requisito a segurança e confiabilidade da rede. Contudo, num hotel, por 

exemplo, para além de ser necessário os serviços do ambiente profissional são também 

necessários os serviços proporcionados num ambiente residencial. Assim, o crescente aumento 

de aplicações ligadas à rede requer cada vez maior largura de banda, de maneira a não existir 

congestionamento da mesma, e como consequência é essencial encontrar uma alternativa viável 

para as LANs no futuro [1], [3]. Contudo, e embora as SMFs de sílica preencham os requisitos 

em termos de largura de banda, por outras palavras possibilitam a rápida transmissão de 

                                                           
1 Backbone systems: permitem a conexão de diversos sistemas através de um único caminho de transferência de informação. 
2 Home automation ou smart home: permite a monitorização e controlo de dispositivos via internet. 

Figura 3. Aplicações que o consumidor pode conectar ao automóvel através da tecnologia MOST [Fonte: extraído de[6]] 
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informação, estas não são uma hipótese exequível para aplicar no interior das LANs devido ao 

seu elevado custo. Este deve-se ao facto destas fibras possuírem um núcleo de diâmetro 0.01 

nm [1], o que implica técnicas de implementação bastante precisas aquando da terminação, e 

conexão. Contrastando com as SMFs de sílica temos as POF que, embora possuam maiores 

atenuações, são as preferíveis candidatas nas redes interiores, curtas/médias distâncias, uma vez 

que são fáceis e seguras para manusear e instalar, e por isso possuem custos de instalação 

significativamente inferiores. Contudo, apesar de não atingirem ritmos binários tão elevados 

como os praticados pelas SMFs de sílica, estas conseguem superar os ritmos de transmissão 

suportados pelos cabos coaxiais. Outras vantagens deste tipo de fibra face aos cabos de cobre 

são o facto de requererem menos potência, e de não existir cross-talk3quando nas imediações 

de outros sistemas. Na tabela 1 é feita a comparação entre as diversas alternativas mencionadas 

anteriormente. 

 

Tabela 1. Comparação entre cabos coaxiais, GOF e POF [adaptado de [1]].  

 

 

Contudo para além do problema relativo à necessidade de ritmos de transmissão superiores 

e por isso a substituição dos cabos de cobre por fibra de plástico, também prevalece o problema, 

                                                           
3 Cross-talk: interferência indesejada que um canal de transmissão induz noutro. 

Parâmetros Cabo Coaxial GOF POF 

Diâmetro do núcleo 1 mm 10 m 1 mm 

Instalação Algum tempo para 

instalar; Requer 

experiência e 

ferramentas especiais 

Mais tempo para 

instalar; Requer muita 

experiência e 

ferramentas especiais 

Fácil de instalar; Não 

requer muita 

experiência, nem 

ferramentas especiais 

EMI sensibilidade Sim Não Não 

Débito binário Centenas de Mbps 

(≤1000 Mbps), curtas 

distâncias 

Várias dezenas de 

Gbps (≥10 Gbps), 

longas distâncias 

Poucas dezenas de Gbps 

(≤10 Gbps), curtas 

distâncias 

Custo do sistema Médio Elevado Baixo 
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em grande parte das situações, do sinal wi-fi ser fortemente impactado pela forma como as 

casas/edifícios são construídos [9]. Isto significa, que em certas habitações, existem lugares 

onde o sinal é demasiado fraco para proporcionar serviços de acesso à internet. Nestas situações, 

e até à data, a maneira mais frequente de tentar resolver o problema é através da utilização de 

repetidores e amplificadores de sinal [10]. Todavia, através da utilização da topologia árvore 

na rede interior, como exemplificado na figura 4, é possível solucionar o problema existente.  

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta solução combina-se a utilização das SMFs de sílica, na figura designada por GOF, 

como sistema backbone das POFs, que por sua vez estas serão o backbone da rede Wi-Fi. Isto 

significa que cada ponto de acesso wi-fi terá à sua disponibilidade a totalidade da largura de 

banda.  

 

1.3. Estrutura da dissertação  

No capítulo 1 é realizada a introdução ao tema da dissertação, onde para além de descrita a 

motivação e os objetivos da mesma, é feito um enquadramento do tema, que explica a evolução 

das características das fibras óticas de plástico bem como a sua contextualização no mundo 

atual.  

No capítulo 2 é efetuada tanto a descrição como a fundamentação teórica dos componentes 

necessários à realização de um sistema de comunicação ótico, desde a transmissão até à receção 

do sinal.  

Figura 4. Ilustração do tipo de rede que soluciona o enfraquecimento do sinal wi-fi [fonte: 

extraído de [35]]. 
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No capítulo 3 explica-se como são realizadas a simulação numérica e a implementação 

experimental do sistema de comunicação ótico via POF utilizando o software Matlab/Simulink. 

Enquanto a simulação numérica é toda ela simulada neste software, a implementação 

experimental utiliza também o LED, como um emissor ótico, a POF, como guia de onda te 

transmissão, e por último um fotodíodo, como recetor ótico.  

No capítulo 4 são apresentados e analisados os resultados tanto experimentais como teóricos 

para os comprimentos de fibra ótica testados.  

Por último, no capítulo 5 são apresentadas as considerações finais sobre o trabalho 

realizado, assim como são feitas algumas recomendações para possíveis trabalhos futuros. 
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2.  Sistema de comunicação ótica 
 

Neste capítulo serão descritas as componentes envolvidas na realização de um sistema de 

comunicação ótica, figura 5, assim como será explicada como é analisada a viabilidade destes 

mesmos sistemas. Este será composto por um LED utilizado como emissor ótico, uma fibra 

ótica de plástico usada como guia de transmissão, e fotodíodo como recetor.  

  

2.1. Transmissor 

 

O transmissor ótico têm como objetivo converter um sinal elétrico no correspondente sinal 

ótico, que transportará a informação ao longo da fibra até ao recetor. A fonte ótica utilizada 

para gerar e emitir a radiação luminosa que será acoplada para a fibra é o LED, cujo processo 

de emissão de luz utilizado é designado como emissão espontânea [11]. Na emissão espontânea, 

um átomo encontra-se no nível de energia superior, excitado, e como consequência da sua 

instabilidade este liberta energia de forma espontânea sob a forma de fotão, de modo a regressar 

ao nível de energia inferior, não excitado.  

O LED, light-emitting diode, é um dispositivo semicondutor que emite radiação ótica quando 

é atravessado por uma corrente elétrica. De forma sucinta, é uma homojunção “p-n” polarizada 

diretamente que emite radiação luminosa por emissão espontânea, como referido anteriormente.   

A fonte ótica é um elemento bastante importante num sistema de comunicações via fibra 

ótica, pois as suas características podem influenciar significativamente a performance do 

sistema. A utilização do LED, como emissor ótico, é usual em LANs, uma vez que permite 

débitos binários até 1 Gb/s [12].  

Para a sua aplicação nas comunicações, os LEDs precisam de possuir uma elevada eficiência 

no acoplamento de luz para a fibra ótica. Como tal, e de maneira a cumprir este requisito, a 

Figura 5. Sistema de comunicação via fibra ótica. 
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região de emissão de luz é menor do que o diâmetro do núcleo da fibra [12]. Quanto à potência 

de emissão, quando comparada com outros dispositivos, por exemplo lasers, é 

significativamente menor. Isto significa que menos potência está disponível para possibilitar 

maior alcance, assim como para vencer possíveis “obstáculos” (por exemplo, conetores) [13], 

[14]. Por último, a largura espetral da fonte de emissão é importante dado que pode contribuir 

para a dispersão cromática da fibra. Contudo, a fibra ótica de plástico que será utilizada é 

fortemente afetada pela dispersão intermodal e, como tal o efeito da dispersão cromática face à 

dispersão intermodal e muito menor. A largura espetral, ∆𝜆, corresponde ao intervalo limitado 

pelos pontos em que a potência desce a metade do seu valor máximo [15] e é desejável ser o 

mais estreita possível, de modo a proporcionar menor variação da velocidade de fase da onda 

no material. O LED possui uma ∆𝜆 que varia dos 10 nm até 0,1𝜆0 [15], que é significativamente 

maior quando comparada com a de outros dispositivos. Contudo, o reduzido custo de fabrico 

dos LEDs, a sua durabilidade e a sua menor sensibilidade térmica, permitem-nos ser uma 

alternativa atrativa às outras componentes para comunicações a curtas distâncias.  

 

O propósito de um sistema de comunicação é possibilitar a transmissão de informação entre 

um emissor e fazê-la chegar, corretamente, a um recetor. O sinal que contém a informação será 

designado por mensagem, m(t). Contudo, para que este sinal seja enviado, através de um 

sistema de comunicação via fibra ótica, é necessário que exista um processo de impressão de 

informação num outro sinal que seja mais adequado para a transmissão, designado por 

portadora, c(t). Este processo é designado por modulação ótica. A modulação pode ser 

classificada em modulação analógica, caso a mensagem a ser transmitida seja sinusoidal, ou 

modulação digital, caso a mensagem a ser enviada seja dada por uma sequência binária [16]. 

Em ambos os casos, qualquer mudança na mensagem, m(t), irá provocar uma alteração num 

parâmetro, ou em vários, da portadora, c(t). Esta é dada por:  

𝑐(𝑡) = 𝐴 𝑠𝑒𝑛(2𝜋𝑓𝑐𝑡 +  𝜃)     (1) 

Onde A é a amplitude,  𝑓𝑐 é a frequência e 𝜃 a fase.  

Neste caso, a modulação que será utilizada é a digital, mais especificamente de intensidade, 

a ASK, amplitude shift keying, o que significa que a mensagem, m(t), apenas altera o parâmetro 

de amplitude da portadora, c(t), como se pode observar na figura 6. 

 



11 

 

 

 

 

2.2. Fibra ótica  
 

Nesta secção começar-se-á por fazer uma breve introdução aos fundamentos das fibras óticas 

de plástico, e posteriormente abordar-se-ão as características que afetam a performance das 

mesmas.  

 

2.2.1. Fundamentos das fibras óticas  

A fibra ótica, quer de sílica quer de plástico, é uma componente fundamental de qualquer 

sistema ou rede ótica, dado que permite a transmissão de informação entre um 

transmissor/emissor e um recetor. Esta tem a forma cilíndrica e é constituída pelo núcleo, onde 

ocorre a propagação da radiação luminosa, que, por sua vez, está rodeado pela bainha, figura 7. 

Embora, a bainha não seja um pré-requisito necessário para que se possa propagar a luz ao 

longo da fibra, esta é essencial, uma vez que, impede o núcleo de absorver contaminadores que 

possam entrar em contacto com a mesma, assim como melhora a resistência mecânica da fibra 

[17]. Na figura 7 são ilustradas as estruturas das diversas fibras óticas existentes. 

Posteriormente, neste capítulo, serão explicadas as diferenças entre as diversas classificações 

das fibras óticas que se encontram ilustradas na figura 7.  

Figura 6. Modulação ASK. 
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2.2.1.1. Propagação da radiação luminosa nas fibras 

Um sistema de comunicação ótico pode operar em várias gamas de comprimento de onda. 

Contudo, como será visto a seguir o comprimento de onda ótimo para cada sistema depende 

das características tanto da fibra, como do emissor e recetor. A figura 8 exibe o espectro 

eletromagnético. 

Figura 7. Estrutura das respectivas fibras óticas: (a) SI-POF; (b) GI-POF; 

(c) MMF de sílica; (d) SMF de sílica; 

Figura 8. Espectro Eletromagnético. [Fonte: adaptado de [36]] 
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Quando utilizando as fibras óticas de plástico, também abreviadas por POF, e como já foi 

visto anteriormente aquando da análise da evolução histórica da atenuação neste tipo de fibras, 

os comprimentos de onda ótimos situam-se na gama do visível do espectro eletromagnético, 

mais especificamente entre os 520 nm e os 650 nm.  

A relação entre a frequência ótica do sinal, 𝑓, e o respetivo comprimento de onda, 𝜆 , é dada 

por:  

𝑓 =  
𝑐

𝜆
       (2) 

Onde 𝑐  é a velocidade da luz no vazio, aproximadamente 3 × 108 𝑚/𝑠.  

 

Numa fibra ótica, a luz que se propaga no interior do núcleo fá-lo a uma velocidade diferente 

do que a anteriormente mencionada, 𝑐, dado que esta depende do meio pela qual se propaga. 

Assim, o índice de refração do núcleo, 𝑛1, é uma grandeza que expressa a que velocidade a luz 

se propaga no interior do núcleo, 𝑣. 

𝑛1 =
𝑐

𝑣
        (3) 

O núcleo possui um índice de refração superior ao da bainha, assim sendo, quando o ângulo 

de incidência da luz é superior ao ângulo crítico, θc, determinado pela lei de Snell, a radiação 

luminosa é confinada à região do núcleo e propaga-se ao longo da fibra, uma vez que ocorre 

reflexão interna total entre a interface núcleo-bainha,  ver Figura 9. 
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Lei de Snell: 𝑛1𝑠𝑒𝑛(𝜃1) = 𝑛2𝑠𝑒𝑛(𝜃2)    (4) 

Onde 𝑛1 e 𝑛2 são os índices de refração do núcleo e bainha, respetivamente, e 𝜃1 é o ângulo de 

incidência relativamente à normal e 𝜃2 é o ângulo de refração também medido relativamente à 

normal. O ângulo crítico, representado na figura a vermelho, acontece quando o 𝜃2 = 90°, e 

como tal é dado por:  

𝜃𝑐 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 
𝑛2

𝑛1
      (5) 

Deste modo, pode concluir-se que para existir propagação ao longo da fibra, é necessário de 

𝜃1 ≥  𝜃𝑐, onde na figura este fenómeno é ilustrado através dos raios cor-de-rosa . 

A existência de um ângulo crítico no interior da fibra reflete-se na existência de um ângulo 

à entrada da fibra designado por ângulo de aceitação, 𝜃𝑎 [17]. Como tal, para que haja 

propagação ao longo da fibra é mandatório que o ângulo de incidência, 𝜃𝑖, à entrada da fibra 

seja menor que 𝜃𝑎.  

Figura 9. Fenómenos de reflexão e refração. 
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𝜃𝑎 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 (
(𝑛1

2−𝑛2
2)1/2

𝑛0
)       (6) 

Do ângulo de aceitação advém a abertura numérica, NA, da fibra que é definida por:  

𝑁𝐴 = 𝑠𝑒𝑛 𝜃𝑎 =
(𝑛1

2−𝑛2
2)1/2

𝑛0
 ≈ 𝑛1√2∆     (7)  

Onde ∆ =  
𝑛1−𝑛2

𝑛1
≈

𝑛1
2−𝑛2

2

2𝑛1
2   ≪ 1  é designada pela diferença de índices normalizada. Nota: 𝑛0 =

1, pois é o índice de refração do ar. 

Este parâmetro NA descreve a capacidade da fibra captar a luz e é muito importante, pois 

quando ∆ aumenta, a dispersão intermodal também aumenta, o que conduz a uma redução da 

largura de banda da fibra. Assim sendo, a escolha do valor deste parâmetro é importante, e 

resulta de um compromisso entre a largura de banda, isto é a capacidade de transmissão de 

informação, e abertura numérica [17].  

Na figura 10 encontram-se ilustrados os parâmetros anteriormente mencionados importantes 

para a propagação da luz ao longo da fibra ótica, que ocorre devido ao fenómeno designado por 

reflexão interna total. 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.2. Classificações dos tipos de fibra 

A propagação da luz ao longo da fibra é descrita em termos de ondas eletromagnéticas que 

são designadas por modos. Desta maneira, as fibras óticas são usualmente divididas em dois 

tipos: fibras monomodo, SMFs, e fibras multimodo, MMFs. Como o nome sugere, as SMF 

Figura 10. Propagação ao longo da fibra, ângulo de aceitação. 
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apenas suportam a propagação de um modo, em contraste com o que acontece nas MMF em 

que existe a propagação de diversos modos.  

A classificação das fibras para além de depender do número de modos propagados, como já 

foi visto, também depende da distribuição do índice de refração do núcleo. Deste modo, podem 

ainda ser subdivididas em fibras de índice em degrau, SI, ou fibras de índice de variação 

gradual, GI. Enquanto nas fibras SI o índice de refração é constante ao longo do núcleo, nas 

fibras GI este índice decresce gradualmente com o aumento da distância ao centro do núcleo.  

Na implementação do sistema de comunicação ótico será utilizada uma fibra ótica de 

plástico, que devido à grande dimensão do núcleo deste tipo de fibras estas permitem sempre a 

propagação de inúmeros modos. Na figura 11 são ilustradas apenas as diferentes classificações 

previamente referidas que se aplicam às POF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todavia, existe mais um tipo de POF para além dos ilustrados na figura anterior designado 

por fibras com múltiplos núcleos, MC. A MC-POF é formada por uma agregação de vários 

núcleos e possui 1 mm de diâmetro total do núcleo. Deste modo, as suas principais vantagens 

consistem no facto de permitir um aumento na largura de banda, dado haver a possibilidade de 

reduzir a abertura numérica, e, ao menos tempo, de não haver um aumento significativo da 

atenuação [18]. Atualmente, apenas a companhia química Asahi produz as MC-POF para 

transmissão de informação. Na figura 12, encontra-se a MC37-POF e MC631-POF. 

Figura 11. Índices de refração e propagação da luz ao longo da fibra (a) SI-MMF (b) GI-MMF [Fonte: 

extraído de [3]] 
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O número de modos que se propagam é determinado por um parâmetro designado por 

parâmetro-V, que depende do raio do núcleo, a, comprimento de onda, 𝜆, e abertura numérica, 

NA:  

𝑉 =
2𝜋𝑎

𝜆
𝑁𝐴       (8) 

Quando este parâmetro é inferior a 2,405, apenas um modo se pode propagar na fibra, caso 

contrário estamos perante uma MMF. Neste último caso, é importante saber quantos modos se 

podem propagar na fibra:  

Step Index :   𝑁 ≈  
𝑉2

2
      (9) 

 

Graded Index :  𝑁 ≈  
𝑉2

4
     (10) 

Na tabela 2, encontram-se os diferentes tipos de POF atualmente disponíveis no mercado, 

assim como os seus parâmetros de propagação. Estes parâmetros são cruciais, uma vez que 

afetam as características da fibra, atenuação e dispersão.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Esquerda, MC37-POF e direita, MC631-POF. [Fonte: extraído de [18]] 
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Tabela 2. Diferentes tipos de fibras, POF. [Fonte: extraído de [18]] 

Fibras Perfil NA Raio núcleo, 

a [𝛍𝐦] 

𝝀𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒎𝒊𝒕𝒊𝒅𝒐 

[nm] 

V Nº modos 

Standard-POF SI 0,5 490 650 2 368 2 804 369 

Optimedia-POF GI 0,37 450 650 1 609 647 592 

MC37-POF (single 

core) 

SI 0,5 65 650 314 49 348 

MC631-POF (single 

core) 

SI 0,5 18,5 650 89 3 997 

Lucina GI-POF GI 0,22 60 1 200 69 1 194 

 

 

2.2.2. Características das fibras óticas 

Nesta subsecção serão abordados os dois fatores, atenuação e dispersão, que afetam o 

desempenho das POF como meio de transmissão.  

 

2.2.2.1. Atenuação 

Não será um exagero dizer que a história das POF, como é descrita no estado de arte deste 

trabalho, é constituída por uma história repleta de tentativas de diminuição da atenuação, 

também designada por perda [3]. Esta, em grande medida, limita a distância entre o transmissor 

e recetor, uma vez que as perdas fazem com que a potência ótica do sinal, que é transmitido ao 

longo da fibra, diminua até ao limiar em que a potência ótica do sinal é a menor que permite a 

sua deteção no recetor [19], ver figura 13. O decibel, dB, é definido, para um dado comprimento 

de onda, como a razão da potência ótica na entrada da fibra, Pin, em relação à potência ótica no 

extremo da saída, Pout [20]: 

𝑑𝐵 = 10 𝑙𝑜𝑔10
𝑃𝑖𝑛

𝑃𝑜𝑢𝑡
      (11) 

Assim, o coeficiente de atenuação, 𝛼, expresso em unidades de dB/km é dado por:  
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𝛼 =
10

𝐿
𝑙𝑜𝑔10

𝑃𝑖𝑛

𝑃𝑜𝑢𝑡
      (12) 

Através da manipulação da expressão anterior, obtém-se (11) onde é possível concluir que a 

potência ótica do sinal que se propaga ao longo da fibra diminui exponencialmente com o 

aumento da distância, L. 

𝑃𝑜𝑢𝑡 =  𝑃𝑖𝑛 . 10−(𝛼𝐿) 10⁄      (13) 

A atenuação resulta de dois processos designados por absorção e difusão [19]. A absorção 

da radiação luminosa nos materiais que constituem as POF depende do comprimento de onda 

ou frequência desta, uma vez que os materiais têm vários níveis de energia que estão envolvidos 

na absorção [17]. As perdas devido à absorção são causadas pela absorção durante a transição 

elétrica e/ou pela absorção da vibração molecular. Esses picos de perda aparecem 

nomeadamente em comprimentos de onda da gama ultravioleta e infravermelho, 

respetivamente [3]. A difusão é responsável pela propagação da radiação luminosa em diversas 

direções e é originada pela existência de variações microscópicas do material constituinte da 

fibra. É predominante a ocorrência destas difusões na interface núcleo-bainha [18].  

 

2.2.2.2. Dispersão  

A dispersão é um fenómeno que ocorre nas fibras óticas quando um dado impulso se propaga 

ao longo da fibra e sofre um alargamento temporal devido às imperfeições e propriedades do 

material. Esta limita o débito binário a que a informação é transmitida ao longo da fibra, uma 

vez que limita a largura de banda [19], [20]. Quando o alargamento de um pulso se sobrepõe 

ao pulso adjacente, existe interferência intersimbólica, ISI, o que pode levar ao aumento da taxa 

de erros de bit, BER.  

Figura 13. Efeito da atenuação no sinal. [Fonte: adaptado de [20]] 
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 Existem dois tipos de dispersão: intramodal e intermodal. A dispersão intramodal existe 

tanto em fibras monomodo como multimodo. Contudo, a dispersão intermodal que apenas se 

verifica nas fibras multimodo.  

A dispersão intramodal ou cromática reflete-se no atrasado entre as diferentes componentes 

espectrais, dentro de um modo, causados pelas diferentes velocidades de propagação de cada 

uma delas que provoca um alargamento do sinal na saída da fibra, ver Figura 14. Este fenómeno 

também pode ser designado por dispersão da velocidade de grupo, GVD. Pode subdividir-se 

em dispersão material e dispersão de guia de onda. A dispersão material advém do facto do 

valor do índice de refração do núcleo depender do comprimento de onda originando uma 

velocidade de propagação diferente para cada comprimento de onda [3]. E a dispersão de guia 

de onda surge do facto da luz se propagar a velocidade diferente no núcleo e na bainha, assim 

sendo esta depende da estrutura da fibra e pode variar com a alteração de parâmetros como a 

NA e o raio do núcleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O alargamento temporal, designado na figura por δT, ou Δ𝑡 como se encontra na Figura 14, 

é dado por: 

𝛿𝑇 =  𝐷𝜆. 𝛥𝜆. 𝐿     (14) 

Onde 𝐷𝜆 é o parâmetro de dispersão  [ps/nm/km], Δ𝜆 largura espectral do transmissor ótico 

[nm],  L, comprimento da fibra [km].  

Figura 14. Efeito da dispersão cromática. [Fonte: adaptado de [18]]  
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Desprezando os efeitos de ordens de dispersão superiores, o parâmetro de dispersão é dado 

por:  

𝐷𝜆 =  −
2𝜋𝑐

𝜆2 𝛽2      (15) 

Onde 𝛽2 é o coeficiente de GVD. 

Uma estimativa da capacidade da fibra, em termos de débito binário-distância, pode ser dada 

por:  

|𝛿𝑇| ≤
1

𝑅𝐵
 ⇒  𝑅𝐵. 𝐿 ≤  

1

|𝐷𝜆|.𝛥𝜆
     (16) 

A dispersão intermodal, também pode ser designada por dispersão modal, resulta do facto 

de cada um dos diferentes modos se propagarem através de diferentes trajetos ao longo da fibra, 

e como tal chegarem em diferentes instantes ao final da mesma. Essa diferença de velocidades 

de propagação entre os diferentes modos provoca um alargamento temporal do impulso que se 

propaga ao longo da fibra, como se vê na figura 15. Esse alargamento temporal, δT, é calculado 

através da diferença entre o modo mais lento e o modo mais rápido.  

Nas SI-POF, o modo mais rápido propaga-se ao longo do centro do núcleo, quando 𝜃1= 90º, 

enquanto o modo mais lento é aquele cujo seu ângulo, 𝜃1, se encontra mais perto do ângulo 

crítico, 𝜃𝑐 . 

Modo mais lento    𝑇𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝐿.𝑛1

2

𝑐.𝑛2
        (17) 

Modo mais rápido    𝑇𝑟á𝑝𝑖𝑑𝑜 =
𝐿.𝑛1

𝑐
       (18) 

Logo,  

𝛿𝑇 =  𝑇𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 − 𝑇𝑟á𝑝𝑖𝑑𝑜 =  
𝐿.𝑛1

2

𝑐.𝑛2
∆      (19) 
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Onde 𝑛1 e 𝑛2 é o índice de refração do núcleo e da bainha respetivamente, c é a velocidade da 

luz no vazio e ∆ é a diferença de índices normalizada 

.  

 

Pela observação da figura 15, é possível concluir que, de modo a evitar a interferência 

intersimbólica, ISI, é essencial que 𝛿𝑇 ≤  𝑇𝐵, onde 𝑇𝐵 o período do bit. Assim, é possível 

deduzir que devido à dispersão intermodal, a capacidade destes sistemas de transmissão é dada 

por: 

𝛿𝑇 ≤  
1

𝑅𝐵
  ⇒  𝑅𝐵. 𝐿 ≤  

𝑛2.𝑐

𝑛1
2.∆ 

     (20) 

 

Nas GI-POF, como o índice de refração do núcleo não é constante, é possível verificar 

velocidades de propagação diferentes. A velocidade de propagação é inversamente 

proporcional ao valor do índice de refração. Deste modo, pode concluir-se que o raio que efetua 

o menor percurso, isto é, confinado ao centro do núcleo, atravessa a fibra pela região onde o 

índice de refração é maior e, como tal propaga-se com menor velocidade. Enquanto os raios 

que efetuam um maior percurso, isto é através da periferia do núcleo, se propagam a uma maior 

Figura 15. Pulsos (a)entrada da fibra e  

(b)saída da fibra com ISI [Fonte: adaptado de [37]] 

] 
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velocidade, dado o índice de refração ser menor. Deste modo, o alargamento temporal nesta 

situação é dado por:  

𝛿𝑇 =  
𝐿.𝑛1.∆

2

8𝑐
       (21) 

A capacidade destes sistemas de transmissão, devida à dispersão intermodal, é dada por: 

𝛿𝑇 ≤  
1

𝑅𝐵
  ⇒  𝑅𝐵. 𝐿 ≤  

8𝑐

𝑛1..∆2 
     (22) 

 

 

 

Pela observação da figura 16, é possível notar uma enorme diferença entre o resultado que 

se verifica à saída de uma SI-POF quando comparado com o resultado obtido à saída da GI-

POF. Esta desigualdade advém da diferença entre o tempo de chegada do raio mais lento e do 

raio mais rápido ao fim da fibra, 𝛿𝑇. Assim sendo, como nas SI-POF:  𝛿𝑇 ∝  ∆ e nas GI-POF:  

𝛿𝑇 ∝  ∆2, e visto ∆≪ 1 pode concluir-se que o alargamento temporal do pulso é 

significativamente reduzida quando utilizada GI-POF. 

 

2.3. Recetor  
 

O recetor ótico é responsável pela conversão do sinal ótico proveniente da fibra, no seu 

respetivo sinal agora no domínio elétrico, bem como da desmodulação do sinal. Este processo 

Figura 16. Efeito da dispersão intermodal (a) SI-POF (b) GI-POF. [Fonte: extraído de [38]] 
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designado por desmodulação permite a recuperação do sinal que se encontrava à entrada do 

transmissor.  

Os fotodetetores são os dispositivos responsáveis pela conversão do sinal do domínio ótico 

no sinal do domínio elétrico. Num sistema ótico, o fotodetetor mais utilizado é o fotodíodo, 

tanto PIN fotodíodo como APD, avalanche photodiodes [21]. Contudo, aquele que foi 

escolhido para ser utilizado neste trabalho foi o PIN. 

A escolha do fotodetetor influencia o desempenho do sistema, e como tal este é escolhido 

em termos da sua frequência de resposta, sensibilidade, ruído e custo [22]. O tempo de resposta 

está diretamente relacionado com a largura de banda, isto é quanto mais rápida for a resposta, 

maior será a largura de banda. A sensibilidade do recetor é definida pela potência ótica mínima 

que o sinal precisa de ter aquando da sua receção, de modo a ser descodificado com um número 

limitado de erros de bit (para obter um BER específico). Se a potência ótica do sinal for inferior 

à sensibilidade do recetor, então o BER aumenta. Por último, o ruído existente pode ser imposto 

pelo circuito, ou pelo ruído quântico. Assim, quando comparando os dois fotodiodos a sua 

maior diferença encontra-se no ruído e no custo. No PIN fotodíodo, o ruído quântico é 

desprezível, deste modo a limitação do desempenho advém apenas do ruído imposto pelo 

circuito [23] e o seu custo é menor face ao APD.  No entanto, apesar de o PIN fotodíodo ter 

sido o escolhido para implementar o sistema de baixo custo e baixa complexidade, o APD é um 

fotodetetor com maior sensibilidade e como tal mais caro que o PIN. 

 

2.4. Análise da viabilidade dos sistemas de comunicação ótica 
 

A análise da viabilidade destes dois sistemas de comunicação é feita através do cálculo da 

taxa de erros binária, BER, assim como da análise do diagrama de olho obtido [24]. Na figura 

17 encontra-se um diagrama de olho, bem como os seus parâmetros fundamentais que permitem 

a análise da performance do sistema de comunicação testado. O ponto de cruzamento, também 

designado por threshold, determina o valor lógico do bit recebido. O comprimento do olho 

mede a abertura horizontal do diagrama de olho e determina o intervalo de tempo em que não 

existe sinal ao nível do ponto de cruzamento. A amplitude do olho e a altura do olho apesar de 

similares possuem significados diferentes. Enquanto a amplitude do olho é meramente a 

diferença entre o valor médio do nível lógico 1 e o valor médio do nível lógico 0, a altura do 

olho mede a abertura vertical do mesmo. Idealmente, a altura e amplitude do olho têm o mesmo 
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valor, contudo, na realidade, a abertura vertical é sempre menor que a amplitude devido à 

presença de atenuação e ruído subjacente ao canal de transmissão. Assim sendo, quanto maior 

a altura do olho maior a probabilidade de ser distinguido corretamente o valor lógico do sinal. 

Por último, tem-se o parâmetro jitter que é bastante importante para comunicações cujos ritmos 

de transmissão são elevados, dado que os pulsos se encontram bastante próximos uns dos 

outros. Este ocorre quando o sinal muda de um estado para o outro mais cedo ou mais tarde do 

que o exato fim do período de bit [25]. Em sistemas de transmissão que utilizam a fibra ótica, 

este pode ser atribuído à presença de ruído assim como à distorção devida à dispersão e 

atenuação.  

 

 

Para além dos parâmetros mencionados anteriormente através do diagrama de olho é 

possível calcular o factor-Q, ver figura 18, que providencia a medição da qualidade de 

transmissão do sinal em termos da relação sinal-ruído, SNR [26], [27]. Em termos matemáticos, 

o factor-Q obtêm-se da seguinte forma:  

𝑄 =
𝜇1−𝜇0

𝜎1+𝜎0
      (23) 

Onde 𝜇1e 𝜇0 representam os valores médios do nível lógico 1 e do nível lógico 0, 

respetivamente, e 𝜎1 e 𝜎0 representam o desvio padrão do ruído para cada um dos níveis lógicos.  

Figura 17. Parâmetros fundamentais do diagrama de olho. [Fonte: adaptado de [39]] 
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Concluindo, quanto maior for o valor do factor-Q, maior será a relação sinal-ruído e 

consequentemente menor será a probabilidade de erros. 

  

Figura 18. Relação entre a função densidade de probabilidade e o BER. [Fonte: 

adaptado de [27]] 
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3. Implementação do sistema de comunicação em 

POF 
 

Neste capítulo mostrar-se-á como foi realizada a implementação do sistema de comunicação 

via fibra ótica, tanto através de uma simulação numérica deste sistema utilizando o software 

Matlab/Simulink, bem como da simulação experimental utilizando de um dispositivo analógico 

designado por ADALM1000, um LED, uma fibra e um fotodíodo. 

 

 

3.1. Simulação Numérica  

 

Este capítulo pretende explicar como foi efetuada a implementação numérica de um sistema 

de comunicação ótica.  

Na implementação deste sistema serão utilizados sempre que possível parâmetros 

semelhantes aos da implementação experimental. Isto é, utilizar-se-ão tanto valores de 

atenuação como dispersão idênticos aos da fibra ótica de plástico que é utilizada 

experimentalmente. Contudo, não será possível a utilização de valores de frequência na ordem 

dos THz para a portadora sinusoidal, como acontece experimentalmente.  

 

3.1.1. Modulação 

Como já foi referido anteriormente, técnica de modulação digital utilizada é a ASK, que 

apenas implica a variação de amplitude da portadora quando existe uma alteração no sinal 

binário, mensagem. Deste modo, a implementação deste tipo de modulação pode ser realizada 

através da multiplicação dos dois sinais, como se pode observar na figura abaixo.  
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Começou por se definir a janela de simulação como sendo de [0, 0.5] s e uma frequência de 

amostragem, 𝑓𝑠 =1000 kHz, equivalente a um período de amostragem, ou dito de outra forma 

um intervalo entre amostras, de T =10
-6 = 0.001 ms.  

Seguidamente foram definidos os parâmetros da sequência binária, designada na figura 19 

como sinal digital, tendo em atenção que os mesmos seriam utilizados aquando da simulação 

numérica e da implementação experimental. Estes parâmetros encontram-se definidos na tabela 

3.  

 

Tabela 3. Parâmetros do sinal digital, mensagem. 

Mensagem 

M 2 

𝐓𝐁 0.0001 s = 0.1 ms 

 

A mensagem é reproduzida como sendo uma sequência binária aleatória, cujos valores que 

pode tomar são apenas ou 0 ou 1 (M=2). Quanto ao período de bit da mensagem estabeleceu-

se que seria 0.1 ms, que é o equivalente a dizer que o seu ritmo de transmissão é 10 kbit/s. 

Posto isto, é necessário definir os parâmetros da portadora sinusoidal, tabela 4, de modo a 

se conseguir obter o sinal modulado que posteriormente será enviado para o canal de 

transmissão que pretende simular uma fibra ótica de plástico. 

Figura 19. Esquema de modulação ASK. 
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A escolha da frequência da portadora está diretamente relacionada com o teorema de 

amostragem de Nyquist, que afirma que um sinal, 𝑐(𝑡), com uma dada frequência,  

𝑓𝑐, pode ser reconstruído a partir das suas amostras, 𝑐(𝑛), se: 

 𝑓𝑠 ≥ 2𝑓𝑐     (24) 

Caso contrário, não há amostras suficientes para recuperar o sinal inicial.  

 

 Tabela 4. Parâmetros do sinal sinusoidal, portadora. 

 

 

De acordo com os dados mencionados anteriormente, é possível concluir que para a 

totalidade da janela de simulação ter-se-ão simulado 5000 bits, uma vez que por cada 0.1 s são 

simulados 1000 bits. Em termos de amostras corresponde a um total de 500 000 amostras 

processadas, visto serem retiradas 100 amostras por período de bit. Isto porque em cada ciclo 

da portadora são retiradas 4 amostras, e existem por período de bit 25 ciclos.  

 

3.1.2. Propagação 

A propagação do sinal, num sistema de comunicação digital, é afetada de três fatores: ruído, 

atenuação e dispersão.  

O ruído é introduzido, na simulação, através da adição de ruído gaussiano branco, AWGN 

(additive white gaussian noise). Isto é, o ruído é aditivo, uma vez que é acrescentado ao sinal 

transmitido de forma independente; branco porque possui uma densidade espetral de potência 

constante para toda a gama de frequências; e gaussiano porque possui uma distribuição de 

probabilidade gaussiana, no domínio do tempo [28]. Associado ao AWGN tem-se o conceito 

de relação sinal-ruído, SNR, que num sistema de comunicação digital se define como:  

Portadora   𝒄(𝒕) = 𝑨 𝒔𝒆𝒏(𝟐𝝅𝒇𝒄𝒕 +  𝜽)  

𝑨 5 V 

𝒇𝒄 250000 Hz = 250 kHz 

𝜽 0º  
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𝑆𝑁𝑅 =  
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑖𝑡 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çã𝑜

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑟𝑢í𝑑𝑜 
=  

𝐸𝑏

𝑁𝑜
    (25) 

 

A relação sinal-ruído é expressa em decibel, dB, sendo que na simulação o valor que foi 

atribuído a esta variável foi 10 dB. Assim, quanto maior for esta relação sinal-ruído menor será 

a probabilidade de deteção de erros, BER, dado que a energia por bit de informação será muito 

maior do que a densidade espectral do ruído.  

Para além do ruído é essencial ter em conta tanto a atenuação, como a dispersão existente 

em qualquer fibra ótica.  

A atenuação é uma característica das fibras óticas, como já mencionado anteriormente, e não 

passa de, em termos práticos, uma perda na potência do sinal transmitido ao longo da fibra, 

como se pode deduzir pelas equações (12) e (13). 

A SI-POF utilizada, na componente prática, foi da série HFBR-R/EXXYYYZ da Broadcom 

que tem como valores típicos de atenuação 0.22 dB/m, para a fonte de emissão LED para λ=645 

nm [29]. Como o valor da atenuação está dependente do comprimento da fibra, em metros, e 

este será variável, é necessário que para cada comprimento da fibra testado se altere o valor de 

atenuação.   

 

Exemplificando para uma fibra de comprimento, L=1 m, teríamos pela equação (11), (12): 

𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑖𝑛
=  10−0.22 10⁄ = 0.9506     (26) 

Figura 20. Esquema representativo da simulação da atenuação na 

fibra. 

-𝛼𝐿 
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Assim, o ganho, ou melhor perda, que seria colocada como parâmetro de atenuação na 

simulação seria 0.9506 (= -0.22 dB).  

Algo a notar ainda a respeito da atenuação é que esta não depende apenas do comprimento 

da fibra, como também do comprimento de onda da fonte/sinal. Como na parte experimental 

foi utilizado um LED da gama do visível, mais especificamente na região do vermelho, é 

essencial utilizar o coeficiente de atenuação igual a 0.22 dB/m para que haja coerência com os 

parâmetros da componente prática. Por último, e como se pode ver na tabela 4, os parâmetros 

de frequência, e consequentemente comprimento de onda do sinal, não representam um sinal 

cujo λ=645 nm, uma vez que tal simulação não é possível ser realizada no Matlab/Simulink.  

A dispersão, como relatado anteriormente, provoca o alargamento temporal do pulso enviado 

para o guia de propagação, sendo que este alargamento depende do comprimento da fibra tal 

como a atenuação anteriormente dependia.  

A dispersão mais importante numa SI-POF é a dispersão intermodal, dado ser a que mais 

limita a performance do sistema quando são utilizadas MMF, como é o caso na simulação 

experimental. Neste tipo de fibras, como já mencionado anteriormente, existe mais do que um 

modo a propagar-se. Contudo, na simulação numérica deste guia de onda não é possível 

alcançar-se a verdadeira simulação do que acontece numa MMF. Isto é, não existe distinção 

entre os diferentes modos de propagação. Desta maneira, a dispersão intermodal não é passível 

de ser simulada teoricamente. Assim, a única dispersão suscetível de ser testada é a dispersão 

intramodal, que também se encontra presente em MMF.  

Para a simulação da propagação dos impulsos em regime linear ao longo da fibra é razoável 

desprezar os coeficientes dispersão acima de 𝛽2  [30], [31]. Assim, os dois coeficientes GVD 

que não serão negligenciados serão: 

𝛽1 =
𝜕𝛽

𝜕𝜔
=  

1

𝑣𝑔(𝜔0)
= 𝜏𝑔      (27) 

𝛽2 = −
1

𝑣𝑔
2(𝜔0)

𝜕𝑣𝑔

𝜕𝜔
= − 

𝐷𝜆.𝜆2

2𝜋𝑐
      (28) 
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A dispersão intramodal pode ser computada através da seguinte maneira:  

Figura 21. Esquema representativo da simulação da dispersão intramodal. 

 

Na figura 21 é possível ver como se obtém a propagação do impulso ao longo da fibra, tendo 

em consideração o fenómeno da dispersão intramodal. Primeiro é necessário computar a FFT, 

Fast Fourier Transform, para passar o sinal do domínio temporal para o domínio da frequência. 

Seguidamente, o sinal obtido é multiplicado por uma exponencial, onde 𝜚(Ω) =  𝛽1Ω +  
𝛽2

2
Ω2, 

e por último é realizada a IFFT, Inverse Fast Fourier Transform, de modo a que o sinal prossiga, 

no domínio temporal, para o processo de desmodulação.  

Para os valores dos coeficientes 𝛽1 e 𝛽2 serão utilizados os valores provenientes da datasheet 

da SI-POF utilizada na implementação experimental, uma vez que tal permitirá uma melhor 

aproximação da simulação à realidade. Na datasheet da SI-POF utilizada apenas se encontra o 

valor do atraso de grupo,  𝛽1= 5 ns/m como tal o coeficiente dispersivo 𝛽2 será desprezado. 

Pelo que, o efeito da dispersão, isto é o alargamento temporal do pulso, não é visualizado. 

 

3.1.3. Demodulação  

A demodulação do sinal é realizada aquando da sua receção, e pode exprimir-se como sendo 

a extração do sinal digital, original, que se encontra “encriptado” no sinal sinusoidal, portadora.  

Figura 22. Esquema de demodulação do sinal ASK. 
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A figura 22 ilustra, de forma sucinta, os constituintes do demodulador do sinal na sua 

receção. Notar que na imagem o sinal modulado, à entrada do detetor de envolvente, não se 

encontra afetado nem por ruído, nem por atenuação, nem por dispersão – situação ideal, apenas 

utilizada como exemplo ilustrativo da função de cada componente envolvida na demodulação 

do sinal. 

 

Figura 23. Esquema do detetor de envolvente. 

 

O detetor de envolvente, esquematizado na figura 23, é formado por um retificador de meia-

onda seguido de um filtro analógico passa-baixo. O retificador de meia-onda é utilizado para 

remover a componente negativa do sinal modulado, e o filtro analógico passa-baixo para 

remover tanto a componente do sinal cuja frequência é superior a uma dada frequência de corte, 

como o ruído que se encontra no sinal. As características do filtro analógico passa-baixo 

encontram-se na tabela 5. 

 

Tabela 5. Filtro Analógico Passa-Baixo. 

 

 

À saída do detetor de envolvente é necessário que exista um comparador, de maneira a 

comparar cada amostra de sinal obtido pelo filtro passa-baixo com uma constante, designada 

por threshold. Esta é calculada fazendo a média das amostras do sinal. Quando as amostras de 

sinal que se encontram acima do threshold dão origem a bit 1, enquanto as que se encontram 

abaixo desse valor originam bit 0.  

Filtro Passa-Baixo 

Tipo Butterworth 

Ordem 9 

Frequência de corte 2
𝑇𝐵

⁄ = 20 000 Hz = 20 kHz 



34 

 

 

 

Após ser obtido um sinal digital é fundamental perceber se existiriam, ou não, erros durante 

a transmissão e receção do sinal enviado. Para isso é necessário calcular o BER, e tal é feito 

através da comparação dos bits, em cada instante temporal, da mensagem enviada (sinal digital 

inicial) e a mensagem recuperada. Caso não seja detetado qualquer erro significa que a 

transmissão foi efetuada sem que o efeito dos parâmetros da fibra afetem a sua performance. 

 

3.2. Implementação Experimental  

 

Nesta secção proceder-se-á à implementação laboratorial do sistema de comunicação via 

fibra ótica. Para tal, será necessário um dispositivo analógico designado por ADALM1000, um 

LED que desempenha o papel de emissor ótico, uma SI-POF para a propagação do sinal, e por 

último, um fotodíodo que servirá como recetor ótico. 

Na figura 25 é feita a ilustração esquemática da implementação experimental. Esta é 

constituída pela implementação laboratorial realizada na breadboard com as componentes a 

seguir explicadas, assim como é constituída, em parte pela implementação no Matlab/Simulink. 

Isto é, no software Matlab/Simulink é criada a mesma mensagem binária – Sinal Digital – com 

iguais características à simulação numérica (tabela 3) e também é realizada a demodulação do 

sinal recebido da forma que se encontra descrita na secção da simulação numérica.  

 

Figura 24. Esquema do comparador. 
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O LED utilizado foi o IF-E96E, figura 26, fabricado pela Industrial Fiber Optics Inc. Emite 

na região espetral da gama do visível, vermelho, e as suas características relevantes são 

apresentadas na tabela 6.  

 

 

 

 

Figura 26. LED IF-E96E. [fonte: [32]] 

Figura 25. Esquema ilustrativo da implementação laboratorial. 
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Tabela 6. Características LED. [fonte: adaptado de [32]] 

 

Apesar de alcançar débitos binários máximos de 5 Mbit/s [32], este dispositivo é uma 

solução económica e emite no comprimento de onda cuja atenuação das PMMA SI-POF é 

menor, figura 27.  

A SI-POF utilizada, como mencionado anteriormente, pertence à série HFBR-R/EXXYYYZ 

fabricada pela Broadcom. Pela figura 27, pode observar-se que a atenuação desta fibra varia 

com o comprimento de onda de transmissão e é menor na região do vermelho do espectro do 

visível.  

 

 

As suas características mais importantes encontram-se detalhadas na tabela a seguir 

apresentada. 

 

Parâmetros Valores  Unidades 

Min Típicos Max 

𝝀𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍 - 645 - nm 

𝚫𝝀 - 20 - nm 

𝑷𝒊𝒏 170 400 600 µW 

Figura 27. Atenuação da fibra utilizada. [fonte: extraída de [29]] 
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Tabela 7. Características da fibra. [fonte: adaptado de [29]] 

Parâmetros Valores Unidades 

Min Típicos Max 

Abertura Numérica 0.46 0.47 0.5  

Constante de atraso 4 - 5 - ns/m 

𝐧𝟏 - 1.492 -  

𝐧𝟐 - 1.417 -  

 

 

Por último, como recetor utilizou-se o fotodíodo IF-D91, figura 28, fabricado pela Industrial 

Fiber Optics Inc. Este dispositivo é apropriado para ligações que proporcionam ritmos de 

transmissão elevados devido aos seus rápidos tempos de resposta. Com emissores óticos 

apropriados, este fotodíodo tem a capacidade de alcançar débitos binários de 30 Mb/s [33]. As 

suas aplicações são vastas e vão desde a sua aplicabilidade em LANs, como a instrumentos 

médicos.  

 

 

 

Algumas das características importantes para tomar em consideração encontram-se 

registadas na tabela abaixo.  

                                                           
4 Igual a atraso de grupo, 𝜏𝑔.  

Figura 28. Fotodíodo IF-D91 [fonte: extraído de  [33]]. 



38 

 

Tabela 8. Características do fotodíodo [fonte: adaptado de [33]]. 

 

Para a implementação deste dispositivo é necessário colocar uma resistência, 𝑅𝐿, em série 

com o fotodíodo. O valor desta resistência é calculado da seguinte maneira:  

{
ℛ =  

𝐼

𝑃𝑜𝑢𝑡
 

𝑉 =  𝑅𝐿𝐼
⇒  𝑅𝐿 =

𝑉

ℛ.𝑃𝑜𝑢𝑡
    (29) 

Onde ℛ é a responsividade do fotodíodo, 𝑃𝑜𝑢𝑡 o valor de potência que se encontra à saída da 

fibra ótica e V a tensão aplicada ao fotodíodo.  

Apesar da potência à saída da fibra ótica variar de acordo com o comprimento da mesma, o 

que implica uma constante alteração no valor da resistência a ser colocada tal não irá ser feito. 

Colocar-se-á a mesma  𝑅𝐿 em todas as simulações.  

Primeiro proceder-se-á ao cálculo da potência à entrada do fotodíodo, sendo que para tal o 

comprimento que irá ser utilizado é L= 40m. Através da equação (13) têm-se: 

 𝑃𝑜𝑢𝑡 = (400𝜇𝑊). 10−0.22×40𝑚 10⁄ = 52.73𝜇𝑊 

O valor  𝑃𝑖𝑛 = 400 𝜇𝑊 é retirado da tabela 6. 

Assim sendo, já se possuem todos os dados para calcular a resistência – o valor da tensão, 

V; é imposto pelo dispositivo Adalm1000 e será de 2.5V; e o valor da responsividade é retirado 

da tabela 8. O valor de 𝑅𝐿 = 118527.75 Ω  ≈ 120 kΩ. 

 

 

 

 

Parâmetros Valores Unidades 

Min Típicos Max 

𝝀𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍 - 880 - nm 

𝚫𝝀 450 - 1050 nm 

Responsividade, 𝓡 

 Para 𝝀 = 𝟔𝟓𝟎nm 
- 0.4 - µA/µW 
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Na figura 29 encontra-se a montagem efetuada na breadboard com as componentes acima 

descritas.  

 

 

Ao LED foram ligadas duas das entradas do ADALM1000, o canal A – ligado ao terminal 

positivo do LED – e o ground – ligado ao terminal negativo do LED. Ao terminal positivo do 

fotodíodo foi ligada a entrada de 2.5 V do ADALM1000, e ao terminal negativo deste são feitas 

duas ligações, uma ao canal B – entre o terminal negativo e o conjunto de resistências que 

formam 𝑅𝐿 – e outra ao ground.  

 

3.2.1. Dispositivo ADC/DAC ADALM1000 

O dispositivo analógico ADALM1000, figura 30, é capaz de gerar, medir e adquirir sinais 

analógicos até uma taxa máxima de amostragem de 100 kHz, e possui uma gama de aquisição 

que está entre o intervalo [0, 5]5 V  [34].  Assim, na realização da implementação experimental, 

a taxa de amostragem utilizada é de 100 kHz, que é um fator limitante nesta implementação, 

uma vez que não permite a simulação para débitos binários elevados. 

 

 

                                                           
5 Notar: Os sinais enviados têm que se encontrar obrigatoriamente nesta gama de valores. 

Figura 29. Montagem Experimental na breadboard. 
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Para a sua utilização neste trabalho experimental, este encontra-se ligado tanto ao 

Matlab/Simulink como à breadboard, como explicado previamente.  

 

 

3.2.2. Região de funcionamento do LED 

Antes de ser efetuada a transmissão do sinal através do sistema de comunicação ótico é 

indispensável que se estude o comportamento do LED.  

Na figura 31 encontra-se representada a medição da tensão à saída do circuito do fotodíodo 

em função da tensão injetada no LED.  

 

Figura 31. Potência ótica emitida pelo LED em função da tensão de polarização. 

Figura 30. Dispositivo ADALM1000. [Fonte: adaptado de [34] ] 
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Pode concluir-se, a partir da figura, que o intervalo de transmissão apropriado está entre [2, 

5] V.  

Na figura 32 é feita experimentalmente a transmissão e receção, para o intervalo de 

transmissão apropriado, de modo a atestar o que foi referido anteriormente.  

 

 

Contudo, na figura 33, encontra-se a transmissão e receção do sinal quando este é enviado 

fora do intervalo apropriado. Observa-se assim uma completa distorção do sinal aquando da 

receção.  

  

Figura 32. Transmissão e receção experimental da simulação teste L=20 cm- esquerda: emitido para o LED; direita: 

recebido pelo fotodiodo. 

Figura 33. Transmissão e receção experimental da simulação teste para o sinal fora do intervalo apropriado, L=20 cm – 

esquerda: emitido pelo LED; direita: recebido pelo fotodíodo. 
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4. Resultados 

 

Neste capítulo encontram-se os resultados obtidos tanto teoricamente como 

experimentalmente para os comprimentos de fibra ótica postos a teste.  

É importante notar que para qualquer comprimento de fibra, a seguir testado, é necessário 

alterar o parâmetro de atenuação na simulação numérica. Este parâmetro encontra-se na tabela 

9. 

Tabela 9. Parâmetro de atenuação de acordo com o comprimento da POF – Simulação Numérica. 

 

 

 

 

A escolha dos comprimentos das POF a serem testadas está meramente relacionado com a 

aplicação deste tipo de fibras. Para as aplicações que não necessitam de comprimentos de fibra 

muito elevados, aplicações automóveis e médicas/sensores, considerou-se adequada a 

simulação para L=5 m. Ao invés das aplicações para LANs e aviões, cujos comprimentos de 

fibra necessários são mais elevados, considerou-se como comprimento razoável a ser testado 

L=40 m.  

Posto isto, seguidamente, serão apresentados os resultados para respetivos comprimentos 

de fibra simulados, em cada um dos sistemas estudados, para um ritmo binário de 10 kbit/s.  

 

4.1. Resultados da simulação numérica  

 

Primeiramente é necessário gerar uma mensagem binária de 5000 bits, com as 

características da tabela 3, que será utilizada para modular a portadora sinusoidal, cujos 

parâmetros se encontram na tabela 4. Como consequência da modulação em amplitude da 

portadora surge o sinal modulado ASK que será então transmitido pelo canal que pretende 

simular o que acontece nas fibras óticas de plástico. Aqui será introduzido ruído, atenuação e 

ainda dispersão ao sinal. À saída do guia de transmissão, e como mencionado no capítulo 

anterior, o sinal entrará no detetor envolvente, onde passará por um retificador de meia-onda e 

L [m] 5 40 

𝜶𝑳 [dB] -1.1 -8.8 
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filtro passa-baixo, cujas especificidades se encontram descritas na tabela 5. Assim sendo, na 

figura 34 encontrar-se-ão as diferentes formas que o sinal adquire quando passa pelo percurso 

mencionado anteriormente para um comprimento de fibra simulado de 5 m.  

 

Figura 34. Amostra de 30 bits do sinal ao longo da transmissão para L=5 m (a) mensagem binária; (b) sinal modulado ASK; 

(c) sinal à saída do filtro passa-baixo; 
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Para o comprimento de 40 m, os resultados são apresentados na figura 35. É possível 

observar por comparação com a transmissão efetuada para os 5 m que, devido à atenuação, a 

amplitude do sinal à saída do filtro passa-baixo é significativamente menor.  

Figura 35. Amostra de 30 bits do sinal ao longo da transmissão para L=40 m (a) mensagem binária; (b) sinal 

modulado ASK; (c) sinal à saída do filtro passa-baixo; 
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Após a saída do sinal do filtro passa-baixo foi então possível a reconstrução da mensagem 

binária, bem como o cálculo do BER e do diagrama de olho, figura 36.   

No cálculo do BER obteve-se para um comprimento de simulação de 5 m uma taxa de erros 

de bit nula. Quer isto dizer que, para o ritmo binário e comprimento testado, não existem 

quaisquer problemas em recuperar a mensagem digital enviada inicialmente para o sistema. 

Para o outro comprimento de fibra simulado obtiveram-se 2 erros de transmissão que 

corresponde a 0.04% de erros quando considerada a totalidade de bits simulados (5000 bits). 

Contudo, como o erro é tão pequeno pode ser desprezado.  

Apesar de apenas terem sido testados os dois comprimentos mencionados anteriormente na 

implementação experimental, nesta simulação e de modo a perceber qual o impacto da 

atenuação e dispersão considerados no cálculo do BER, testaram-se mais comprimentos. A 

conclusão a que se chegou foi que para comprimentos da ordem dos 70 m a taxa de erros de bit 

é de 17%, que já é significativo num sistema de transmissão.   

Como foi mencionado previamente, para além do cálculo do BER foi analisado o diagrama 

de olho para os comprimentos simulados de 5 m e 40 m. Na figura 36 é possível perceber que 

as maiores diferenças se encontram nos parâmetros de altura e amplitude do olho. Ambos 

dependem diretamente da atenuação e ruído, e como tal seria de esperar (e foi comprovado) que 

a abertura vertical do olho fosse superior no diagrama correspondente a L=5 m do que no 

correspondente a L=40 m. Isto porque, a atenuação aumenta com o aumento do comprimento 

da POF. 
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4.2. Resultados da implementação experimental  

 

Na implementação deste sistema é novamente gerada uma sequência binária aleatória cujas 

características são as apresentadas na tabela 3. O LED modulará o sinal digital através da 

modulação de intensidade. Após o envio da mensagem digital para o LED, esta será transmitida 

ao longo da fibra ótica de plástico e a por último recebida pelo fotodíodo. Aquando da sua 

receção no fotodíodo o sinal passará pelo detetor de envolvente. Na figura 37 e 38 encontram-

se os respetivos sinais, para o L=5 m e L=40 m respetivamente. 

Figura 36. Diagrama de olho, simulação numérica (a) para L=5 m; (b) para L=40 m; 
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Figura 37. Amostra de 30 bits do sinal ao longo da transmissão para L=5 m (a) mensagem binária; (b) 

sinal recebido do fotodíodo; (c) sinal à saída do filtro passa-baixo; 
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Figura 38. Amostra de 30 bits do sinal ao longo da transmissão para L=40 m (a) mensagem binária; 

(b) sinal recebido do fotodíodo; (c) sinal à saída do filtro passa-baixo; 
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Na implementação experimental, para o ritmo binário testado, em ambos os casos o cálculo 

do BER demonstrou que não existem problemas na transmissão do sinal que perturbem a 

reconstrução e obtenção do sinal binário inicial. Isto é, nenhum dos parâmetros que influencia 

a transmissão via fibra ótica – ruído, atenuação e dispersão – causaram qualquer impacto 

notório na viabilidade e fiabilidade deste sistema, que poderia ser visível para a maior distância 

testada.  

Como já foi referido ao longo dos capítulos anteriores, o parâmetro que caracteriza a fibra, 

e que provoca um maior impacto na performance dos sistemas de comunicação que a utilizam, 

é a dispersão intermodal. Apesar de neste caso não ter sido visível o seu impacto na transmissão 

do sinal, a equação (20) permite calcular o débito binário máximo para que não exista ISI. 

Juntamente com os parâmetros que se encontram na tabela 7, obtém-se: 

L=5 m: 𝑅𝐵 ≤ 0.79 Gbit/s 

L=40 m: 𝑅𝐵 ≤ 95 Mbit/s 

Quer isto dizer que, idealmente, até aos ritmos de transmissão anteriormente obtidos é possível 

efetuar, de forma viável, a transmissão e receção do sinal digital na implementação 

experimental.   

Para além da análise da taxa de erros também é necessário analisar o digrama de olho, figura 

39. Apesar de, aparentemente, não existirem grandes diferenças entre os dois diagramas de 

olho, em termos dos parâmetros que neles se encontram quantificados, a maior diferença advém 

do valor do fator-Q. Enquanto para a simulação L=5 m o valor do fator-Q foi de 34.12, para a 

simulação L=40 m este foi de 20.86. As alterações do fator-Q mostram que existe uma 

diminuição na relação sinal-ruído quando o comprimento da POF aumenta. Contudo, esta 

diminuição não afeta a exequibilidade do sistema de comunicação via POF, dado o valor obtido 

para o fator-Q continuar a ser bastante elevado. O facto de o fator-Q possuir valores tão 

elevados, em ambas as situações, comprova a boa performance que o sistema teve a nível de 

BER.  
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Figura 39. Diagramas de olho, implementação experimental (a) para L=5 m; (b) para L=40 m; 
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5. Conclusão  

 

O principal objetivo desta dissertação consistiu na implementação de um sistema de 

comunicação via fibra ótica de plástico experimental, assim como a realização de uma 

simulação numérica. A implementação experimental foi possível através da modulação em 

intensidade produzida por um LED. Enquanto a simulação numérica foi alcançada através da 

implementação de um sistema de comunicação utilizando o software Matlab/Simulink. Nesta 

simulação foram utilizados parâmetros idênticos aos que caracterizam a fibra ótica de plástica 

utilizada na implementação experimental.  

Débitos binários superiores ao utilizado seriam apelativos de terem sido utilizados, uma vez 

que são os que mais se aproximam dos atuais requisitos necessários para as aplicações em 

automóveis e LANs. Contudo, devido aos dispositivos utilizados experimentalmente, tanto do 

LED como do ADALM1000, tal não é exequível.  

Com o sistema implementado experimentalmente foi possível constatar que, para o ritmo de 

transmissão e comprimentos testados, o sistema implementado é viável, uma vez que a taxa de 

erros de bit foi nula. Contudo, com o uso da simulação numérica foi praticável testar o sistema 

utilizando parâmetros que correspondem a comprimentos maiores que 40 m e verificou-se que 

na ordem dos 70 m, o sistema deixaria de ser viável uma vez que apresentada um taxa de erros 

de bit de 17%.    
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