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Resumo - Este trabalho tem como intuito verificar a robustez de amplificadores Raman já optimizados na 

configuração co-propagante. Para isso, foram variados os parâmetros de entrada do sistema e em seguida 

estudado os resultados obtidos. Com os resultados foi possível observar a influência de cada parâmetro de 

entrada e ainda confirmar a robustez de amplificadores Raman já optimizados.  
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INTRODUÇÃO 

Um fator importante para o desenvolvimento tecnológico foi à necessidade de 

comunicação em longas distâncias. Junto a isto houve uma melhora significativa na técnica de 

fabricação da fibra óptica, que resultou em fibras de baixíssimas perdas na transmissão de 

sinais ópticos, proporcionando interligar vários pontos do mundo. Mas para enlaces muitos 

longos é viável utilizar amplificadores de sinal, e dentre eles podemos destacar o amplificador 

Raman, que é um dispositivo de banda larga cujo princípio de amplificação se deve ao efeito 

não linear do Espalhamento de Raman Estimulado (SRS), que ocorre devido à transferência 

de energia de um ou mais canais ópticos de bombeio para os canais de sinal ao longo da 

propagação nas fibras ópticas. Ao longo da transmissão óptica são necessários a utilização de 

repetidores de sinais, mas estes são indesejáveis, devido aumentar o custo e o delay de 

comunicação. Dessa forma, uma das alternativas de reduzir o número de repetidores é 

implementar o Amplificador Raman. 

 Outra vantagem da fibra é a alta taxa de transmissão, sendo ideal para a transmissão de 

dados, voz e imagem e que se deve as técnicas de multiplexação de sinais, onde temos a 

Multiplexação por Divisão de Comprimento de Onda (WDM), que consiste em transmitir 

vários sinais de comprimento de onda diferentes em uma única fibra. 

 

METODOLOGIA 

 Primeiramente foi alterada a quantidade de canais dentro da banda C e a separação entre 

os canais. E para isso foi utilizado o software Matlab com os seguintes parâmetros de entrada: 

 

3 lasers de bombeio (1445,1448 e 1455 nm) com potência de 0,333 W; 

20 canais separados inicialmente com 100Ghz e potência de -10 dBm; 

Enlace de 75 km de fibra monomodo padrão (SMF). 

 

Foi feita a investigação mantendo a separação em 100 Ghz entre os canais de acordo com as 

normas da ITU-T, e depois foi retirado os canais das extremidades até ficar com 10 canais 

apenas. O mesmo foi feito para a separação de 50 Ghz. 

Outra abordagem foi manter as condições iniciais supracitadas e variar apenas a distância do 

enlace em torno de ±15%. Que resultou na figura 3. 



 

 

Depois mantendo os 75km de SMF, o conjunto de bombeios, a potência dos canais e os 20 

canais com separação em 100Ghz, foi expandido a banda dos canais para que ocupem parte 

das bandas C e L, obtendo a figura 4. E por último foi expandido a banda no sentido de 

diminuir os comprimentos de onda, ou seja, ocupando parte da banda E e C, caracterizado 

pela figura 4. 

 

RESULTADOS 

Na primeira etapa do trabalho foram obtidos os resultados da figura 1 e 2. 

 

 
Figura 1 - Número de Canais X Ganho em dBm 

 

 
Figura 2 - Número de Canais X Ripple em dB 

 

Onde foi possível observar, que o aumento de canais de sinal tem como consequência a 

diminuição da média do ganho e no aumento do ripple entre os sinais. Pode concluir também 

que na separação de 50 Ghz se obteve melhores resultados que o de 100 Ghz, devido os 

canais estarem mais juntos os valores de eficiência do amplificador se torna mais próximo. 

Na segunda etapa foram obtidos os resultados caracterizados pela figura 3 e 4. 
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Figura 3 - Valores médios para diferentes comprimentos de enlace 



 

 

0	

2	

4	

6	

8	

Banda	L	 Banda	E	

Ripple	(dB)	

Ganho	
(dBm)	

 
Figura 4 - Valores do ripple para diferentes comprimentos de enlace 

 

Os resultados mostram que o ganho médio diminui à medida que aumenta a distância do 

enlace, e o ripple sofre pequenas alterações. No deslocamento dos sinais para mais próximo 

da banda L, obteve melhores resultados do que quando este foi analisado próximo da banda E. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Este trabalho investigou a eficiência de um amplificador Raman previamente otimizado 

quando submetido a variações no sistema. A configuração inicial de bombeios foi alterada e 

foram feitas alterações na banda dos sinais. Os resultados foram obtidos através dos métodos 

numéricos de análise de sinais em regime estacionário e mostram que mesmo com alterações 

significativas no sistema o conjunto de bombeios previamente otimizado continua fornecendo 

aproximadamente os mesmos níveis de ripple e ganho dos sinais apresentados no projeto 

inicial. Estes resultados contribuem para afirmar a robustez do sistema com amplificadores 

Raman. 
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