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Resumo: Neste trabalho é apresentado o projeto de um enlace de comunicação óptica no espaço livre 
a ser implantado na região metropolitana de Vitória. Foi utilizado como parâmetros para o projeto 
dados climáticos de Vitória medidos diariamente. Os resultados mostram que mesmo na pior situação 
analisada Vitória apresenta características propícias à instalação de sistemas ópticos não guiados 
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 INTRODUÇÃO 
  A tecnologia empregada atualmente para transmissão em alta taxa de dados para longas 
distâncias é a fibra óptica, devido proporcionar grande largura de banda. Mas o emprego da fibra óptica 
em grandes centros urbanos é pouco atrativo economicamente, devido à necessidade de licitações e 
escavações para a passagem da fibra. A comunicação óptica no espaço livre (FSO – Free Space 
Optics) surge como uma alternativa viável economicamente para o acesso da rede de última milha, 
sendo que este sistema tem funcionamento semelhante aos com fibra óptica possibilitando um sistema 
híbrido. Ao compararmos com a radiofrequência que é outro sistema sem fio já utilizado, o FSO 
apresenta as vantagens de: possibilitar maior taxa de transmissão, que pode chegar à Gb/s; maior 
segurança de transmissão, devido à necessidade de visada direta; e melhor confiabilidade da 
informação transmitida pelo fato de ser imune às interferências eletromagnéticas. Porém, as frequências 
utilizadas em FSO são mais susceptíveis a sofrerem atenuações devido aos efeitos climáticos e, como 
consequência o sistema pode ficar inoperante em condições de temporal ou nevoeiro. Desta forma, o 
projeto de um sistema FSO requer um estudo das características climáticas da região onde será 
implantado. Neste trabalho foi feito o projeto e analisada a viabilidade de se instalar um sistema FSO na 
região metropolitana de Vitória no Espírito Santo. 
  
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Para se determinar o alcance de operação do sistema óptico no espaço livre, foi realizado o balanço de 
potência (equação 1) [1], que leva em consideração as características dos componentes ópticos 
utilizados no sistema e as especificidades climáticas do local de implantação. 
 

                                            (1) 
Onde, 

: Potência óptica emitida em dBm; 
: Sensibilidade do receptor em dBm; 

: Perda por atenuação atmosférica em dB; 
: Perda por atenuação geométrica em dB; 
: Perda por cintilação em dB; 

: Perda de potência devido ao desalinhamento entre transmissor e receptor em dB; 
: Perda de potência devido os elementos ópticos em dB. 

 
A equação 1 foi solucionada através de rotinas implementadas no software Matlab. Os parâmetros de 
entrada utilizados no projeto que é apresentado neste trabalho estão descritos na sequência.  
 
A potência óptica transmitida utilizada foi de 10dBm, que é a mesma utilizada em trabalhos semelhantes 
e que está dentro do limite de segurança internacional (International Electrotechinical Comission - IEC) 
[1,2]. No cálculo do projeto também foram inseridas as perdas de 3dB devido ao desalinhamento entre 
transmissor e receptor e 9dB devido à depreciação dos componentes ópticos. Os receptores mais 
comuns de serem utilizados nestes sistemas são os fotodiodos do tipo PIN e APD (Avalanche Photo 
Diode). O APD apresenta melhor sensibilidade devido ao efeito avalanche, porém consome mais 
energia de alimentação. A faixa de aplicação de ambos os receptores foram analisados neste trabalho. 
As perdas atmosféricas e por cintilação, são dependentes das condições climáticas da região e as 
perdas geométricas ocorrem devido à característica de propagação de um feixe óptico na atmosfera. Na 
sequência é dada uma breve explicação sobre estes fenômenos.  



 

 

A turbulência atmosférica é definida como sendo pequenas variações do índice de refração atmosférico, 
que ocorre devido à transferência de calor das superfícies para o ar, que por sua vez contribuem para a 
criação e expansão não uniforme de bolsões de ar de diferentes pressões, temperaturas e umidades. E 
quando estes bolsões de ar são menores do que o comprimento de onda do feixe óptico ocorre o efeito 
denominado de cintilação. Este efeito distorce o feixe óptico de luz de forma temporal e espacial, 
ocasionando flutuações da potência óptica no receptor. O índice de cintilação necessário para o cálculo 
da perda devido à turbulência atmosférica é obtido utilizando a variância de Rytov [1-3], que leva em 
consideração o índice refrativo da região. Neste trabalho foi utilizado o índice da cidade do Rio de 
Janeiro, por ter características climáticas próximas à de Vitória [1,2]. A atenuação geométrica é 
demonstrada pela teoria da difração, que explica a redução da potência que chega ao receptor devido 
ao espalhamento da energia da onda eletromagnética que se propaga no espaço. A atenuação 
atmosférica acontece principalmente em consequência do espalhamento Mie [1-3]. Este fenômeno 
ocorre quando a luz óptica incide em partículas de nevoeiro, neblina e poeira de tamanho semelhante 
ou maior que o comprimento de onda, provocando o redirecionamento do feixe e reduzindo a potência 
do feixe ao longo da propagação. A eficiência do espalhamento Mie está associada ao parâmetro de 
visibilidade atmosférica. Quanto maior a visibilidade significa que há uma menor concentração de 
partículas na atmosfera e, consequentemente menores são as perdas. Os dados de visibilidade 
atmosférica de Vitória foram obtidos no site da REDEMET [4]. Com os dados de visibilidade foi possível 
gerar os gráficos de probabilidade de visibilidade acumulada mensalmente.  
 
A figura 1 mostra o acumulado de probabilidade de visibilidade medida no mês de maio de 2010 na 
cidade de Vitória. Na figura 1 pode-se observar que em 99,9% dos dias do mês de maio a visibilidade 
ficou acima de 400 metros. Este parâmetro de visibilidade foi utilizado para se determinar a perda 
atmosférica Latm, e fazer o balanço de potência do mês de maio de 2010 utilizando a equação 1. A figura 
2 mostra a potência recebida em função da distância do enlace. Observa-se, pela figura 2 que a 
visibilidade de 400m, resultou no alcance máximo do enlace próximo de 550m e 750m para os 
fotodetectores do tipo PIN e APD, respectivamente.  É importante salientar que procedimentos iguais 
aos que resultaram nas figuras 1 e 2 foram feitos para os meses anteriores  a maio de 2010, sendo que 
o mês de maio foi o que apresentou o pior resultado. 
 

  
 

Figura 1 - Acumulado de probabilidade de visibilidade medido 
no mês de maio de 2010 na cidade de Vitória 

 

    Figura 2 – Potência no receptor em função da distância do 
enlace obtida no mês de maio. 

 CONCLUSÂO 
O trabalho apresentou o projeto de um sistema FSO a ser implantado na cidade de Vitória. De acordo 
com os resultados obtidos concluímos que mesmo em situações mais críticas ainda é possível se 
implantar um sistema de comunicação por FSO na cidade de Vitória, uma vez que estes sistemas são 
utilizados na prática para a comunicação a curta distância (centenas de metros). Os resultados 
apresentados foram coerentes com o alcance dos transceptores vendidos comercialmente e também 
com resultados realizados em outras cidades. Resultados melhores são possíveis de serem obtidos se 
forem utilizados componentes ópticos com perdas menores. 
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