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Resumo - Neste trabalho é apresentado um estudo a fim de verifica a robustez dos amplificadores Raman 

variando parâmetros para simular uma rede de comunicação dinâmica em uma situação otimizada. Os resultados 

mostram que apesar de haver atenuação do sinal transmitido, no final do enlace a potência é suficiente para 

detectar e distinguir os dados. 
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Abstract - This work presents a study to verify the robustness of Raman amplifiers ranging parameters to 

simulate a network communication dynamics in an optimal situation. The results show that although there is 

attenuation of the transmitted signal at the end of the link power is sufficient to detect and distinguish the data. 
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INTRODUÇÃO 

A necessidade crescente de mais velocidade e confiabilidade na comunicação faz com 

que a fibra óptica seja um dos meios de transmissão mais utilizados, por garantir alta taxa de 

dados e pouca interferência externa. Mas o emprego da fibra óptica em algumas situações não 

seria possível, pois em grandes enlaces a atenuação, dispersão, ruídos e efeitos não lineares 

que aparecem durante a propagação de um sinal binário como a Modulação Cruzada de Fase e 

a Auto Modulação de Fase limitariam o tamanho e a quantidade de dados. Entretanto o 

emprego de Amplificadores Raman possibilita expandir as características do enlace. Neste 

trabalho foi feito um estudo mais detalhado em uma situação já otimizada para compreender e 

testar a robustez do Amplificador Raman e a vantagem da implantação destes sistemas na 

comunicação óptica. 

 

METODOLOGIA 

 Para o estudo do comportamento dos amplificadores Raman, a fim de verificar a sua 

robustez e simular uma rede dinâmica realizaram-se várias simulações, alterando 

comprimento de enlace, a banda transmitida e o número de canais propagantes.  

 

RESULTADOS 

Para o estudo foram simulados vários sistemas diferentes a princípio utilizou-se uma 

situação, dentro da banda C, com 20 canais ocupando a banda de 1530nm a 1560nm com 

separação de 100 GHz baseado no órgão regulamentador ITU-T. Retirando-se os canais a 

partir das extremidades, reduziu-se o número de canais gradativamente de 20 até atingir 10 

canais. Utilizando as normas do ITU-T a separação foi reduzida para 50 GHz entre os canais, 

sempre dentro da mesma banda inicial e novamente reduziu-se o número de canais 

gradativamente de 20 até atingir 10 canais da mesma forma que na separação de 100 GHz. 
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Figura 1 - Valores médios para diferentes números de canais no enlace 

 

 
Figura 2 - Ripple para diferentes números de canais no enlace 

 

Para a segunda etapa de analise utilizou-se a primeira situação com 20 canais ocupando a 

banda de 1530nm a 1560nm separados de 100GHz baseado no órgão regulamentador ITU-T, 

porém o parâmetro modificado foi o comprimento do enlace para 63, 70, 77, 80 e 86 Km. 

  



 

 

 
Figura 3 - Valores médios para diferentes comprimentos de enlace 

 

 
Figura 4 - Valores do ripple para diferentes comprimentos de enlace 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

A figura 1 ilustra o gráfico dos valores médios para diferentes quantidades de canais, 

torna claro que o aumento da quantidade de informação, ou seja, o acréscimo no número de 

canais afeta negativamente o sinal. A figura 2 ilustra as pequenas oscilações entre o maior e 

menor valor para cada situação, o ripple é perceptivelmente pequeno e por estar dentro do 

aceitável, 1 dB, a influência dele é mínima, não interferindo na recepção do sinal. 



 

 

O gráfico mostrado na figura 3 representa a limitação no comprimento do enlace óptico 

devido à atenuação do sinal. Fica de fácil entendimento, comparando-se as figuras 4 e 2, que a 

variação do comprimento do enlace interfere menos na variação do ripple do que na mudança 

no número de canais, entretanto, a atenuação do sinal ao se variar o comprimento do enlace é 

consideravelmente grande. 

Para a analise da potência do sinal utilizou-se o diagrama do olho como ilustra a figura 

5 a seguir. Por meio do diagrama obteve-se o valor médio a fim de construir os gráficos 

demonstrados neste trabalho. 

 
Figura 5 – Analise do canal 10 pelo Diagrama do olho para 20 canais propagantes para 

distribuição de 100 e 50 GHz` 

 

Neste trabalho buscou-se verificar a robustez dos amplificadores Raman variando 

alguns parâmetros, observando todos os dados obtidos ilustrados nas figuras dentro das 

condições simuladas, o amplificador Raman mostrou-se suficientemente robusto. Este tema é 

de grande interesse devido o aumento crescente no tráfego de informações assim, aperfeiçoar 

a utilização da banda da fibra óptica sem causar perdas no sinal é fundamental para a 

expansão da telecomunicação. 
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