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Capítulo 2  
 

Aspectos Gerais das Comunicações Ópticas por 
Espaço Livre 

 
 
 
 
 
2.1. Introdução 
 

Neste capítulo, é apresentada uma revisão dos principais tópicos relacionados ao 

projeto de transceptores ópticos de sistemas FSO. São apresentadas as características do canal 

atmosférico que determinam o desempenho do sistema de comunicação, métodos de se 

dimensionar o enlace e estimar sua disponibilidade e é feito um levantamento dos 

componentes optoeletrônicos e dos materiais com propriedades ópticas adequadas à 

construção de transceptores.  

 

2.2. Extinção atmosférica 
 

O sinal luminoso emitido pelos sistemas FSO interage com partículas em suspensão na 

atmosfera. A luz pode ser espalhada e/ou absorvida pelas partículas em níveis que dependem 

do comprimento de onda da luz, do tamanho e do índice de refração das partículas [26]. A 

combinação de absorção e espalhamento é designada por extinção. A Figura 7 ilustra o 

conceito de extinção por partículas, onde uma onda plana, representada por raios paralelos, 

interage com uma partícula em suspensão. 

Partícula 

Raio luminoso 

 
Figura 7 - Ilustração do conceito de extinção, em 
que a partícula absorve parte da potência óptica 

com a qual interage e espalha o restante. 
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 A atenuação por extinção é resultado de três possíveis mecanismos de interação da 

onda eletromagnética com partículas [27]: 

 - Absorção por moléculas: é um mecanismo que afeta os comprimentos de onda 

pertencentes ao espectro de absorção das moléculas constituintes da atmosfera, e é facilmente 

evitado pela escolha de comprimentos de onda que estão em janelas de baixa absorção; 

 - Espalhamento Rayleigh: trata-se do espalhamento da onda quando interage com 

partículas muito menores do que o comprimento de onda em questão, como moléculas, no 

caso de comprimentos de onda no infravermelho. O grau de espalhamento é proporcional a  

λ-4, onde λ é o comprimento de onda. Isto explica porque o céu é azul, já que os 

comprimentos de onda referentes à cor azul, por serem menores do que os demais do espectro 

visível, sofrem mais espalhamento Rayleigh. Devido à dependência com λ-4, o espalhamento 

Rayleigh nos comprimentos de onda usados em FSO é desprezível frente ao espalhamento 

Mie, não sendo uma questão relevante no projeto de tais sistemas; 

 - Espalhamento Mie: teoria que descreve a absorção e espalhamento da onda quando 

interage com partículas da mesma ordem de grandeza ou maiores do que o comprimento de 

onda. É o mecanismo de atenuação que mais afeta e, portanto, o que praticamente determina a 

disponibilidade dos sistemas FSO atuais [28]. O espalhamento Mie é a conseqüência da 

interação da onda no espectro infravermelho com os seguintes tipos de particulados: 

- cerração; 

- poeira e particulados da poluição; 

- chuva; 

- neve.  

 

A atenuação da intensidade (densidade de potência por ângulo sólido) em função da 

distância está relacionada ao coeficiente de extinção, γe, de acordo com a lei de Beer [12]: 

)exp(
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I
I

e ⋅−== γτ    (1) 

onde  

τ é a transmitância  

z é a distância  

I1 é a intensidade em z = 0  

I2 é a intensidade na distância z.  
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O coeficiente de extinção é dado pela soma de 4 coeficientes: 

mamae ββααγ +++=    [m-1]  (2) 

onde  
αa: coeficiente de absorção das partículas 

αm: coeficiente de absorção das moléculas 

βa: coeficiente de espalhamento da partícula (espalhamento Mie). 

βm: coeficiente de espalhamento molecular (espalhamento Rayleigh) 

 

Se escolhido um comprimento de onda situado em uma janela de baixa absorção da 

atmosfera, o coeficiente de absorção molecular αm será desprezível. Devido à sua dependência 

com λ-4, o coeficiente de espalhamento Rayleigh por moléculas βm para os comprimentos de 

onda no infravermelho também é desprezível. Também é observado que, de modo geral, βa > 

αa, isto é, as partículas em suspensão (principalmente partículas d’água) mais espalham do 

que absorvem a luz e, portanto o coeficiente de extinção é tipicamente dominado pelo 

coeficiente de espalhamento das partículas, isto é, ae βγ ≅  [12]. 

 

2.2.1. Espalhamento Mie 
  

 A teoria de espalhamento Mie descreve o resultado da interação de uma onda 

eletromagnética plana com partículas de formato esférico, cuja distribuição dos diâmetros e 

cujos índices de refração sejam conhecidos [26]. Ela permite calcular, dentre outras coisas, a 

distribuição angular da potência após o espalhamento e a seção eficaz de atenuação σe (cross-

section extinction coefficient). A partir de σe pode-se calcular γe, o coeficiente de extinção, 

através da seguinte expressão [29]: 

 

∫ ⋅=
r

ee drrnr )(),()( λσλγ   (3) 

  

onde σe é dado em μm2 e n(r) é a concentração volumétrica do número de partículas de raio r 

por unidade de raio da partícula, dado em μm-4. Vê-se, portanto, que a atenuação depende 

distribuição do tamanho das partículas presentes. A Figura 8 mostra a simulação do 

coeficiente σe em função do comprimento de onda, na faixa de 200 a 2000 nm, para diversos 

tamanhos de partículas d’água, realizada no software MiePlot [30]. A simulação leva em 

conta apenas o espalhamento, pois o software possui, com precisão, apenas a parte real dos 
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índices de refração da água na faixa de comprimentos de onda considerada. Como pode ser 

visto, para um dado tamanho de partícula, a teoria prevê que a atenuação será elevada para os 

comprimentos de onda menores e aproximadamente iguais ao tamanho da partícula, e 

diminuirá à medida em que o valor do comprimento de onda cresce em relação ao tamanho da 

partícula [26, 29]. Além disto, a atenuação aumenta para todos os comprimentos de onda com 

o aumento do tamanho da partícula. As oscilações de σe observadas nas curvas ocorrem 

devido a ressonâncias entre a onda eletromagnética e a partícula [29]. Na atmosfera, os 

valores de atenuação mais elevados serão observados durante a ocorrência de cerração intensa 

(fog), onde se observam partículas d’água com máxima concentração em diâmetros variando 

entre 5 e 15 μm [27, 29]. A cerração intensa produz o efeito mais degradante sobre os enlaces 

FSO, apresentando valores de atenuação que podem ultrapassar a marca de 300 dB/km (ver 

Tabela 1 do Cap. 1) e que são praticamente independentes do comprimento de onda em toda a 

faixa de 200 nm a 15 μm [31].  
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Figura 8 – Simulação da seção eficaz de atenuação, σe, em função do comprimento 

de onda, para diversos tamanhos de partículas. 
 

 Quando as partículas são muito maiores do que o comprimento de onda, como no caso 

da chuva, elas tendem a atuar como lentes, desviando os raios conforme sua geometria e 

índice de refração e absorvendo e refletindo parte da potência óptica [29], porém 

apresentando valores de atenuação mais baixos do que a cerração intensa, pois a concentração 

volumétrica de partículas grandes é menor (ver Eq. 3). Em experimentos realizados sob  
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chuva com um sistema operando no comprimento de onda de 1550 nm, por exemplo, 

observou-se que a atenuação mantém-se em torno de 3 dB/km para taxas de precipitação 

abaixo de 15 mm/h (chuva leve), e aumenta linearmente a partir daí, sendo observada, em 

uma taxa de 50 mm/h (chuva moderada), atenuação aproximadamente igual a 10 dB/km [27]. 

Para chuva intensa (precipitações acima de 120 mm/h), já foram observadas atenuações entre 

30 e 40 dB/km [32]. 

 

2.2.2. Comprimentos de onda para FSO 
 

O primeiro critério para a seleção do comprimento de onda a ser utilizado no sistema 

FSO é evitar as faixas que estão dentro do espectro de absorção das moléculas constituintes da 

atmosfera. Algumas faixas entre 700 - 1600 nm são absorvidas por moléculas d’água [27]. 

Além da água, as outras moléculas que apresentam elevados coeficientes de absorção em 

algumas faixas do infravermelho incluem o CO2, ozônio e O2 [12], como pode ser visto pela 

curva de transmitância1 da atmosfera apresentada na Figura 9. O segundo critério para escolha 

do comprimento de onda é a disponibilidade (ou mesmo a existência) de emissores, 

fotodetectores e elementos ópticos associados de alto desempenho, durabilidade e cujo custo 

justifique sua utilização do ponto de vista econômico. 

 
Figura 9 – Transmitância da atmosfera na faixa de comprimentos de 

onda do visível, infravermelho próximo e médio [33]. 

1 Os termos relacionados à transferência de radiação eletromagnética, tais como transmitância,
intensidade, irradiância, etc., utilizados neste trabalho, seguem a definição dada no Glossário de
Radiação do CPTEC (Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos), disponível em:
<http://satelite.cptec.inpe.br/htmldocs/sondagens/sondagem.htm> (Acesso em 10 dez. 2006).  
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As faixas de comprimentos de onda de 780 - 850 nm e 1520 - 1600 nm estão em 

janelas de baixo coeficiente de absorção das moléculas que compõem a atmosfera. A 

utilização destas faixas em FSO se beneficia da disponibilidade de emissores e fotodetectores 

de alto desempenho e confiabilidade desenvolvidos para comunicação por fibra óptica. A 

vantagem em se adotar comprimentos de onda em 1520 – 1600 nm é a possibilidade de 

emissão de maior potência óptica dentro da mesma classificação de segurança dos olhos (de 

50 a 65 vezes mais do que em 780 – 850 nm) [34, 35], o que favorece a obtenção de maiores 

margens de segurança. Além disto, o Sol emite cerca de 4 vezes menos radiação em 1550 nm 

do que em 850 nm, o que torna os receptores operantes em 1550 nm menos afetados pelo 

ruído shot causado pela radiação de fundo [35]. 

Até onde pôde ser observado, os estudos experimentais de comparação entre 

comprimentos de onda foram realizados dentro da faixa situada entre o início do espectro 

visível até aproximadamente 10 μm. Nesta faixa, a maioria das pesquisas indica um melhor 

desempenho dos comprimentos de onda em torno de 10 μm para condições de cerração leve e 

moderada. Um trabalho experimental conduzido no Rio de Janeiro comparou a atenuação 

entre os comprimentos de onda de 780 nm, 1550 nm e 9,1 μm, e verificou que o melhor 

desempenho era obtido no comprimento de onda de 9,1 μm [36, 37]. Medidas experimentais 

realizadas com 8 comprimentos de onda situados entre 0,53 e 10,1 μm indicaram que, de 

modo geral, a atenuação para 4 e 10 μm é menor para as situações de cerração leve e 

moderada, porém, tal não foi observado para os casos de cerração intensa e duradoura2 (apud 

[27]), em conformidade com a teoria de espalhamento Mie, que prevê que a atenuação, nestes 

casos, é praticamente independente do comprimento de onda quando este é menor ou igual ao 

tamanho das partículas. Em outro estudo, ao fim de uma situação de cerração intensa, durante 

a qual dois enlaces de comunicação, um operando em 850 nm e outro em 10 μm, estavam 

indisponíveis devido à atenuação, o sistema operando em 10 μm retomou a comunicação 

cerca de 2 h antes do outro [38], evidenciando a possibilidade de se aumentar a 

disponibilidade dos sistemas FSO se adotado comprimentos de onda em torno de 10 μm. 
 

 
2.2.3. Método para se medir a atenuação a partir da visibilidade 

 

 Para se conhecer de antemão a disponibilidade de um sistema FSO, é necessário 

conhecer-se qual o histórico de ocorrências da atenuação atmosférica (ou, equivalentemente, 

2 Lenham, A. P.; Clay, M. R. Drop-size distribution of fog droplets determined from transmission
measurements in the 0.53-10.1 μm wavelength range, Appl. Opt. 21, 4191, 1982. 
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do coeficiente de extinção) do local considerado para o estabelecimento do enlace. O tempo 

de indisponibilidade do sistema durante certo período é diretamente relacionado ao tempo, no 

mesmo período, em que a atenuação atmosférica excedeu a margem de segurança do enlace. 

Métodos simples de se medir a atenuação atmosférica tornam-se necessários. Um método 

muito utilizado é estimar-se a atenuação atmosférica a partir da visibilidade, uma grandeza 

que tem sido medida e registrada ao longo dos anos em aeroportos, para fins de auxiliar a 

navegação aérea [12, 29]. A visibilidade é definida como a distância na qual o contraste entre 

uma figura e o plano que a contém cai para 2% de seu valor máximo [29, 36].  A conversão 

de visibilidade em atenuação atmosférica é dada pela seguinte expressão3 [29]: 

 

V
A κ
=     (4) 

 

 onde 
A: atenuação atmosférica em dB/km;  

V: visibilidade, em km; 

  

Na Eq. 4, κ é uma constante que assume um valor entre 8,5 e 17, e deve ser 

determinado experimentalmente. Para a discussão que segue, será adotado κ = 13, um valor 

considerado conservador, conforme visto na literatura [28]. A Eq. 4 foi deduzida tendo-se 

como objetivo determinar a atenuação para situações de cerração intensa, nas quais não se vê 

dependência da atenuação com o comprimento de onda na faixa utilizada para FSO (0,78 a 10 

μm) e, portanto, deve ser utilizada com valores de baixa visibilidade (V < 1,6 km [28]). 

Dada uma curva de distribuição de probabilidade da visibilidade, esta pode ser 

convertida, através da Eq. 4, na curva de probabilidade versus atenuação atmosférica. Um 

exemplo de curva de probabilidade cumulativa da atenuação atmosférica pode ser vista na 

Figura 10. Ela fornece a probabilidade da atenuação atmosférica estar abaixo do valor lido no 

eixo das abscissas. Esta curva foi obtida a partir da média da probabilidade cumulativa de 

visibilidade de diversas cidades e serve como uma ferramenta para se estimar a 

disponibilidade média de um sistema FSO [28]. A equação que foi ajustada aos dados 

experimentais e que descreve a curva apresentada na Figura 10 é a seguinte [28]:  

3 Neste capítulo, optou-se por utilizar a Eq. 4 no lugar de uma equação tradicionalmente utilizada na
literatura, conhecida como modelo de Kruse [12, 6], cuja validade para situações de baixa visibilidade (onde
justamente os sistemas  FSO encontram problemas) tem sido diversas vezes questionada [29, 39]. 



 

35

)10022,01(100
10)265/(18,1 AAP −− ⋅⋅−⋅=   (5) 

 

onde P é a probabilidade percentual e A é a atenuação atmosférica, em dB/km. 
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Figura 10 – Curva da média da probabilidade cumulativa de atenuação 
atmosférica de diversas metrópoles norte-americanas e européias [28]. 

 

 

2.3. Turbulência atmosférica 
 

 
 A turbulência ocorre devido à transferência de calor das superfícies para o ar, gerando 

gradientes de temperatura que provocam a expansão não uniforme e o conseqüente 

surgimento de bolsas de ar com pressões e movimentos característicos das moléculas em seu 

interior [40]. As bolsas de ar são continuamente criadas e dissipadas, e cada uma apresenta 

índice de refração que depende da temperatura e da pressão em seu interior. A variação ocorre 

em torno do índice de refração do ar em repouso, isto é, a média da variação do índice de 

refração é nula [41]. Os possíveis efeitos da turbulência sobre um enlace FSO são os seguintes 

[27, 40]: 

 

- Cintilação: são flutuações, de média nula, da potência óptica detectada. Ocorre 

quando a dimensão das bolsas de ar é menor do que a seção transversal do feixe e, 

portanto, a frente de onda encontra diferentes índices de refração. As diversas 

regiões da frente de onda, ao atravessarem diferentes índices de refração, 

adquirem diferenças de fase entre si (quebra da coerência espacial original), 
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resultando em algo similar a diversas porções de frentes de ondas planas 

propagando-se em direções ligeiramente distintas. A interferência destas ondas 

planas na abertura do receptor é por vezes destrutiva ou construtiva, o que resulta 

em flutuações da potência óptica detectada, caracterizando o que se denomina 

cintilação. 

  

- Desvio do feixe: ocorre quando a dimensão das bolsas de ar é comparável ao 

diâmetro da seção transversal do feixe, de modo que todo o feixe é desviado de 

sua trajetória. Se a distância entre transmissor e receptor é grande, pode resultar 

em perda total de acoplamento óptico. Para os alcances limitados por extinção (< 

5 km), o desvio de feixe não é o suficiente para causar perda total de acoplamento, 

sendo este efeito considerado desprezível. 

 

A Figura 11 ilustra o conceito de cintilação e o resultado sobre a potência óptica 

detectada. A magnitude das flutuações de potência devido à cintilação pode variar até uma 

ordem de grandeza ao longo de um dia e costuma ser máxima em torno do meio-dia, quando a 

temperatura é mais alta [42].  
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Figura 11 – Ilustração do conceito de cintilação e seu 
efeito sobre a potência óptica coletada pelo receptor. 

  

 
Ao contrário da extinção, que causa uma queda da potência média detectada, a 

cintilação caracteriza-se por flutuações de potência de média nula. A cintilação afeta o 

sistema de comunicação quando as variações para baixo da linha da potência média cruzam a 

linha da sensibilidade do receptor, resultando em rajadas de erros de bits com duração igual 

ao tempo em que a variação permanece abaixo da sensibilidade. A duração da variação da 



 

37

potência, em uma primeira aproximação, depende da velocidade do vento (que desloca as 

bolsas de ar), sendo, normalmente, da ordem de milésimos de segundo [43], mas podendo 

durar 100 ms ou mais [27].  

A diferença entre a potência média detectada e a sensibilidade, necessária para manter 

a probabilidade de ocorrência de uma rajada de erros abaixo de certo valor (p. ex., 10-9), é 

definida como a margem de segurança necessária para acomodar a cintilação [40].  

As duas técnicas mais utilizadas para se diminuir a cintilação e, conseqüentemente a 

margem de segurança necessária, são as seguintes [27, 43]: 

- aperture averaging: trata-se da utilização de diâmetros grandes de abertura do 

receptor. Quanto maior é a abertura do receptor, maior é o número de frentes de onda não 

coerentes entre si incidentes, diminuindo o efeito das interferências destrutivas e 

consequentemente diminuindo a variância da cintilação; 

- uso de múltiplos transmissores em cada transceptor: cada transmissor é posicionado a 

uma distância em relação aos demais maior do que a distância de correlação r0, na qual o 

efeito de cintilação sobre cada feixe é pouco correlacionado com os demais e, 

consequentemente, a flutuação da somatória das potências que incidem sobre o receptor é 

menor. A distância de correlação r0 é da ordem de L⋅λ , onde λ é o comprimento de onda e 

L é o comprimento do enlace [43]. 

A Figura 12 ilustra o efeito do uso de múltiplos transmissores na redução da 

cintilação. Os círculos à direita de cada gráfico representam a disposição dos transmissores, 

sendo os círculos preenchidos os transmissores que estão ativos. Como pode ser visto, à 

medida em que o número de transmissores aumenta, a cintilação diminui. 
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Figura 12 – Efeito da utilização de múltiplos transmissores 
na diminuição da cintilação [28]. 
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 A Tabela 2 fornece medidas experimentais reportadas na literatura de margens de 

segurança necessárias para acomodar a cintilação, juntamente com as características dos 

respectivos sistemas. Comparando-se as margens necessárias para os sistemas 1 e 2 da tabela, 

pode ser percebido o benefício fornecido pelo aperture averaging, assim como, comparando-

se os sistemas 2 e 3 operando, respectivamente, nas distâncias de 1,2 e 1,4 km, pode ser 

percebido o benefício do uso de múltiplos transmissores.  
 

Tabela 2 – Medidas experimentais de margens de segurança para 
cintilação de alguns sistemas reportados na literatura. 

 Sistema 1 [40] Sistema 2 [40] Sistema 3 [27]

Comprimento de onda 780 nm 780 nm 1550 nm 
Número de transmissores 1 1 4 
Número de receptores 1 1 1 
Diâmetro da abertura do 
receptor 10,2 cm 20,3 cm 20,3 cm 
Comprimento do enlace no 
qual foi realizada a medida 1,2 km 10,4 km 1,2 km 10,4 km 1,4 km 5 km 
Probabilidade de rajada de 
erro 10-9 10-9 10-9 10-9 Não  

especificado 10-3

Margem de segurança para 
cintilação 9 dB 22 dB 4 dB 12 dB 2 dB 5 dB 

 

Existem inúmeros trabalhos dedicados ao desenvolvimento teórico da propagação da 

luz em um canal turbulento [26, 41, 43] e, de modo geral, a formulação matemática é bastante 

complexa. Do ponto de vista de projeto de sistemas, é importante que existam relações 

matemáticas simples que relacionem os parâmetros de projeto com o desempenho sob 

cintilação. Uma fórmula empiricamente encontrada para se determinar a margem de 

segurança necessária para um enlace FSO operar sob variações de intensidade causadas por 

cintilação é a seguinte [28]: 
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onde: 
Mc: margem de segurança para cintilação, em dB; 

Nt: número de transmissores utilizados no transceptor; 

dr: diâmetro da abertura do receptor, em mm; 

L: comprimento do enlace, em m. 

 
Como pode ser visto, o mínimo valor a ser adotado como margem de segurança de 

cintilação é 2 dB e, de acordo com a discussão acima, a margem necessária para acomodar a 
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cintilação diminui com o aumento do número de transmissores e/ou com o aumento do 

diâmetro da abertura do receptor [28].  

 

 

2.4. Balanço de potência 
 
 

Em condições atmosféricas ideais, isto é, sem qualquer atenuação da potência 

incidente no receptor devido a efeitos atmosféricos de extinção e turbulência, a potência 

recebida é dada por [5, 42]: 

 

alopt
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)]([ θ
   (7) 

 

onde: 
Pr: potência óptica média incidente na abertura do receptor; 

Pt: potência óptica média emitida pelo transmissor (ou transmissores); 

dr: diâmetro da abertura do receptor, em m; 

dt: diâmetro da abertura do transmissor, em m; 

θD: ângulo de divergência do feixe, em radianos; 

L: comprimento do enlace, em m; 

Dopt: perda de potência introduzida pelos elementos ópticos. 

Dal: perda de potência devido ao alinhamento imperfeito entre os transceptores. 
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 é o fator de redução da potência coletada pelo receptor 

devido à divergência do feixe, e é denominado “perda geométrica” do enlace. Trata-se de uma 

perda intrínseca ao sistema de comunicação. Os elementos ópticos passivos empregados, 

como lentes e filtros, introduzem perdas que podem ser agrupadas em um fator Dopt. A perda 

por alinhamento imperfeito entre os transceptores, Dal, ocorre quando o perfil de radiação do 

feixe não é uniforme dentro do ângulo de divergência θD, e deve levar em conta variações de 

alinhamento decorrentes de movimentações e vibrações das estruturas sobre as quais os 

transceptores estão montados. Geralmente, observam-se valores de 2 a 4 dB para Dal [12, 42]. 

A cintilação, para que não afete o sistema, exige uma margem de segurança, Mc, dada pela 

Eq. (6). Descontado Mc, o restante da perda que pode ocorrer sem que a potência recebida 
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fique abaixo da sensibilidade do receptor é a margem de segurança do enlace, M, usualmente 

expressa em dB. M será a margem disponível para acomodar a extinção. 

O balanço de potência de um enlace FSO, escrita em unidades de decibéis, é a 

seguinte: 

MMDDDSP caldBoptdBgeodBdBmdBmt ++++=−   (8) 

 

onde  
SdBm: sensibilidade do receptor, em dBm; 

PtdBm: potência óptica média emitida, em dBm; 

DgeodB: perda geométrica, em dB; 

DoptdB: perda de potência introduzida pelos elementos ópticos, em dB; 

DaldB: perda de potência devido ao alinhamento imperfeito entre os transceptores, em dB.  
 

A Figura 13 mostra um exemplo de margem de segurança em função do comprimento 

do enlace para um sistema hipotético cujas características são dadas na Tabela 3. A curva foi 

obtida aplicando-se as Eqs. (6) e (8). Na figura, a margem de segurança foi dividida pelo 

comprimento do enlace, para tornar a comparação com a atenuação atmosférica imediata, o 

que será exemplificado mais adiante (seção 2.5).  

 

 
Tabela 3 – Características de um sistema FSO 

hipotético, operando em 1,25 Gbps. 

Taxa de transmissão 1,25 Gbps 

Número de transmissores por transceptor 4 

Diâmetro da abertura de cada transmissor 50 mm 

Potência total emitida 13 dBm 

Diâmetro da abertura do receptor 200 mm 

Sensibilidade - 40,5 dBm (BER = 10-9) 

Ângulo de divergência do feixe 2 mrad 

Perda dos elementos ópticos, Dopt 9 dB 

Perda por alinhamento imperfeito 3 dB 

 



 

41

100 1000 8000
0.1

1

10

100

400

 

 

M
ar

ge
m

 d
e 

se
gu

ra
nç

a 
(d

B
/k

m
)

Comprimento do enlace (m)  
 

Figura 13 – Margem de segurança em função do comprimento do enlace 
de um sistema cujas características são fornecidas na Tabela 3. 

 

 

2.4.1. Sobre a taxa de erro de bit em sistemas FSO  
 

A taxa de erro de bit (BER – Bit Error Ratio) de um sistema de comunicação é a 

relação entre o número de bits recebidos erroneamente e o número total de bits transmitidos 

[44]. Em geral, no projeto de sistemas de comunicação wireless ponto-a-ponto digitais, fixada 

a disponibilidade do sistema, existe a possibilidade de se aumentar a taxa de erro de bit em 

troca de maior alcance. Isto pode ser feito enquanto a taxa de erro de bit não ultrapassar um 

valor de limiar acima do qual passa a comprometer a qualidade da aplicação. No entanto, 

quando se trata de sistemas FSO que devem operar com alta disponibilidade em locais onde 

ocorrem elevados níveis de atenuação do sinal (acima de 100 dB/km), o aumento da taxa de 

erro de bit não resulta em ganho significativo de alcance [13] ou, para um mesmo 

comprimento de enlace, em aumento significativo da disponibilidade. A Figura 14 apresenta a 

disponibilidade em função da taxa de erro de bit, para três diferentes comprimentos de enlace, 

do sistema hipotético cujas características são dadas na Tabela 3. Para a obtenção das curvas 

foi utilizada a curva de disponibilidade dada pela Eq. (5). O modelo teórico utilizado para 

relacionar a BER à margem de segurança é apresentado no Apêndice A.  

 



 

42

 

 

 

 

 

  

 
10-1210-1110-1010-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1

99.25

99.30

99.35

99.40

99.45

99.50

99.55

99.60

 

 

BER

 L = 1000 m

10-1210-1110-1010-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1
99.895

99.900

99.905

99.910

99.915

99.920

99.925

99.930

99.935

 

 

D
is

po
ni

bi
lid

ad
e 

(%
)

BER

 L = 300 m

10-1210-1110-1010-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1
93.5

94.0

94.5

95.0

95.5

96.0

96.5

97.0

97.5

98.0

 

 

BER

 L = 3000 m

Figura 14 – Disponibilidade em função da taxa de erro de bit de um sistema FSO, cujas características são 
dadas na Tabela 3, para três diferentes comprimentos de enlace. 

 

Como pode ser visto pela figura, a variação da disponibilidade em função da taxa de 

erro de bit é tanto maior quanto maior for o comprimento do enlace. No entanto, se o sistema 

já está operando em situação de elevada disponibilidade (acima de 99,9 %) a uma baixa taxa 

de erro de bit, ou seja, se possui margem de segurança para acomodar atenuações em torno de 

100 dB/km, então o aumento de disponibilidade obtido através do aumento da BER não será 

significativo, como pode ser observado no caso da curva de L = 300 m, onde uma variação da 

BER de 10-9 para 10-3 resultaria numa variação de disponibilidade de 99,90 % para 99,917 %, 

um aumento de apenas 0,017 %. Conclui-se que quando a meta é atender a elevadas 

exigências de disponibilidade (> 99,9 %) e de qualidade do sinal (pequenas taxas de erro de 

bit), pode ser mais vantajoso adicionar ao sistema FSO um sistema de comunicação por RF 

para atuar como proteção durante os períodos de degradação e interrupção do enlace óptico do 

que permitir que o sistema opere com elevadas taxas de erro de bit em troca de um pequeno 

acréscimo de disponibilidade. Portanto, os sistemas FSO são projetados para operarem em 

baixas taxas de erro de bit, geralmente abaixo de 10-9, tendo como prioridade atender às 

especificações de BER das redes de fibra óptica aos quais os transceptores se conectam [12, 

13, 45].   

 
 
2.5. Margem de segurança e disponibilidade 

 

A disponibilidade de um sistema FSO será tanto maior quanto maior for a margem de 

segurança do enlace, e esta depende de diversos fatores, tais como a potência óptica 

transmitida, a sensibilidade do receptor, as perdas dos elementos ópticos e o ângulo de 

divergência do feixe. A Tabela 4 fornece o balanço de potência, isto é, a diferença entre a 
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potência transmitida e a sensibilidade, de alguns sistemas reportados na literatura ou 

disponíveis comercialmente. 

 
Tabela 4 – Margens de segurança totais de sistemas FSO reportados 

na literatura e/ou disponíveis comercialmente. 
 Sistema A [40] Sistema B [27, 46] Sistema C [40] Sistema D [47]

Comprimento de onda 780 nm 1550 nm 780 nm 850 nm 
Taxa de transmissão 155 Mbps 155 Mbps 622 Mbps 1,25 Gbps 
Potência transmitida 12 dBm 25 dBm 13 dBm 13,8 dBm 
Sensibilidade do receptor - 46 dBm - 27 dBm - 38 dBm - 33 dBm 
Margem de segurança total 58 dB 52 dB 51 dB 46,8 dB 
 

Os sistemas FSO atuais, que operam com margens de segurança similares às 

apresentadas na Tabela 4, atendem, tipicamente, a 3 noves de disponibilidade (99,9 %),  em 

comprimentos de enlace na faixa de 500 – 1000 m, na maioria das cidades do planeta, sendo, 

de modo geral, capazes de atender a 4 ou 5 noves apenas em curtas distâncias, abaixo de 200 

m [42]. Para disponibilidade igual ou acima de 99,99 %, o alcance será tipicamente menor do 

que 300 m [27]. Para tornar claro o significado dos diferentes níveis de disponibilidade, a 

Tabela 5 relaciona a disponibilidade ao correspondente período total de tempo que é 

permitido ao sistema estar indisponível em um ano. 

 
Tabela 5 – Relação entre a disponibilidade exigida de um sistema e o 

correspondente tempo total de indisponibilidade permitido durante um ano. 
Disponibilidade Tempo total de indisponibilidade 

permitido, em um ano 
99,9 % 8 h 45 min 36 s 
99,99 % 52 min 34 s 

99,999 % 5 min 15 s 
 

Prevê-se que, com a viabilização econômica da utilização de apontamento automático 

do feixe, o que permitiria ângulos de divergência em torno de 100 μrad (ganho potencial de 

26 dB na margem de segurança em relação aos sistemas operando com 2 mrad), melhora da 

sensibilidade do receptor e aumento da potência óptica, pode-se chegar a 100 dB de margem 

de segurança em 1 km de comprimento de enlace, o que resultaria em disponibilidade de 

99,99 % em distâncias próximas a 1 km, nas cidades de características atmosféricas mais 

desfavoráveis [27]. 

Alguns trabalhos que abordam a questão da disponibilidade de sistemas FSO em 

cidades brasileiras já foram realizados [36, 45, 48]. A Figura 15 mostra a probabilidade 

cumulativa da visibilidade, obtida em aeroportos de algumas cidades do Brasil [48]. As curvas 

fornecem a probabilidade de a visibilidade estar acima do valor lido no eixo das abscissas. 
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Abaixo dos valores de visibilidade estão os valores de atenuação atmosférica correspondentes, 

calculados pela Eq. 4, com κ = 13. 
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Figura 15 – Probabilidade cumulativa da visibilidade, medida em 

aeroportos de algumas cidades brasileiras [48]. 
 

 Tomando como exemplo o sistema hipotético de características apresentadas na 

Tabela 3, pode ser visto, na Figura 13, que sua margem de segurança é de aproximadamente 6 

dB/km em L = 2 km. Verificando, na Figura 15, as probabilidades correspondentes a uma 

atenuação em torno de 6 dB/km (foi escolhido 5,2 dB/km) estima-se que, operando em L = 2 

km, o sistema apresentará disponibilidade acima de 90 % em todas as regiões, exceto em Belo 

Horizonte, onde será em torno de 80 %. Em São Paulo a disponibilidade será de 

aproximadamente 95 % e, para as cidades de Uberaba, Campinas e Rio de Janeiro a 

disponibilidade será maior do que este valor. Para se ter uma estimativa mais precisa para 

comprimentos de enlace menores do que 2 km, seria necessário maior detalhamento das 

curvas de visibilidade na faixa de 95 a 100 %. É importante notar que essas estimativas são 

mais precisas para as regiões próximas aos aeroportos, onde as medidas foram realizadas.   

 

2.6. Componentes optoeletrônicos 
  

Nesta seção, são apresentados os principais emissores e fotodetectores adequados para 

comunicação em espaço livre. Na discussão que segue, a seguinte classificação é utilizada 

para distinguir as faixas do espectro infravermelho: 
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Tabela 6 – Classificação adotada para distinção das 
faixas do espectro infravermelho. 

Infravermelho
próximo 

Infravermelho
médio 

Infravermelho
longínquo 

0,7 – 5 μm 5 – 30 μm 30 – 1000 μm 

 
 

2.6.1. Emissores 
 

 

Os lasers e LEDs semicondutores apresentam diversas características que favorecem 

sua aplicação como emissores em sistemas de comunicação por espaço livre, tais como 

durabilidade, leveza, tamanho compacto, elevada banda passante e baixo custo. Os constantes 

avanços obtidos na construção dos dispositivos semicondutores têm resultado em potências 

ópticas cada vez mais elevadas e na emissão em comprimentos de onda mais variados. 

Conforme discutido anteriormente, os comprimentos de onda atualmente considerados para os 

sistemas FSO situam-se em torno de três valores: 850 nm, 1550 nm e 10 µm.  

 Em 850 nm, o laser semicondutor de maior destaque para uso em FSO é o VCSEL 

(Vertical Cavity Surface Emmiting Laser) [42]. Suas características mais atrativas são as 

seguintes [49, 50]: 

- Elevada banda passante em modulação direta (dispositivos de até 3 GHz de 

banda estão disponíveis comercialmente); 

- Potência óptica razoavelmente elevada (dezenas de mW); 

- Cone de radiação de seção transversal circular;  

- Devido à baixa corrente de limiar (entre 3 e 10 mA), dissipa pouca potência 

elétrica na forma de calor (entre 5 e 16 mW), dispensando o uso de 

dissipadores; 

- Pouca alteração das características com a temperatura;  

- Elevada vida útil (em torno de 100.000 h de tempo médio até a falha); 

- Baixo custo, resultante de um processo de fabricação simples e eficiente. 

 

A estrutura interna de um VCSEL é ilustrada na Figura 16. O VCSEL é basicamente 

constituído de uma camada central contendo a região ativa, confinada, acima e abaixo, por 

dois espelhos de Bragg [51]. Ao contrário dos diodos laser de emissão lateral, onde a luz se 

propaga paralelamente ao plano da camada ativa, no VCSEL a luz se propaga 

perpendicularmente e é emitida para o exterior pela superfície superior do laser. 
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Figura 16 – Ilustração da estrutura interna de um VCSEL. 
 

 A região ativa do laser é composta, tipicamente, de 1 a 4 poços quânticos (quantum 

well layers), paralelos entre si, posicionados de modo a coincidir com o ponto de  máximo da 

onda estacionária que se forma dentro da estrutura, maximizando a taxa de emissão 

estimulada. O sistema de materiais utilizado é o AlGaAs/GaAs. Na Figura 16, pode ser visto o 

perfil da amplitude da onda estacionária ao longo da direção vertical da estrutura. Como a 

espessura do meio amplificador é muito pequena (aproximadamente 10 nm por poço 

quântico), o ganho fornecido por cada passagem da onda é pequeno e a oscilação só pode ser 

mantida se a refletividade dos espelhos de Bragg for elevada (> 99 %) e as perdas das 

camadas que se alternam com os poços quânticos forem reduzidas. O espelho de Bragg é 

constituído da alternância de duas camadas com índices de refração diferentes (em torno de 

15 pares por espelho), formando um padrão periódico cujo efeito é produzir uma curva de alta 

refletividade para uma estreita faixa de comprimentos de onda. A curva de refletividade é 

estreita o bastante para acomodar apenas um dos modos que satisfazem à condição de 

oscilação do laser e, por isto, o VCSEL é monomodo, ao contrário dos diodos laser de 

espelhos laterais e emissão lateral, que geralmente apresentam múltiplos modos longitudinais 

[51].  

As constantes melhoras de desempenho reportadas para o VCSEL, principalmente no 

tocante ao aumento da potência óptica, indicam que continuarão a ser a escolha preferencial 

para a transmissão em 850 nm [49].   

Em 1550 nm, os emissores atualmente mais utilizados são o diodo laser de Fabry-

Perot e o DFB (Distributed Feedback Laser), ambos à base de InGaAs/InP, devido a 

características de elevada banda passante, confiabilidade, estabilidade do comprimento de 

onda e durabilidade [52]. Uma vantagem de operar os sistemas em 1550 nm é a possibilidade 

de utilização do amplificador óptico a fibra dopada de érbio (EDFA) e do SOA 

(semiconductor optical amplifier), que possibilitam a emissão de potências ópticas a níveis de 

n2

n1

n2

L ≈ 3000 Å 

Amplitude da onda 
estacionária 
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até 2 W [2, 35]. Prevê-se que com a diminuição dos custos destes dispositivos, devido à 

demanda e ao avanço tecnológico, o seu emprego em FSO será corriqueiro [42].  

A Tabela 7 mostra as características de alguns dos principais emissores 

comercialmente disponíveis para comunicações ópticas em 850 e 1550 nm.  

 
Tabela 7 – Características de alguns dos principais tipos de emissores disponíveis, que 

podem ser empregados em sistemas de comunicação óptica por espaço livre. 

Tipo de fonte 
Máxima taxa de 

transmissão 
(OOK-NRZ)1

Comprimento 
de onda 

Largura espectral 
em onda contínua 

(nm) 

Máxima 
Potência óptica 

Diodo Laser de 
Fabry-Perot 1,25 Gbps 1550 nm 5 a 10 nm < 200 mW 

Diodo Laser DFB 
(Distributed Feedback 

Laser) 
2,5 Gbps 1550 nm < 0,4 nm >20 mW 

DFB com modulador 
externo de eletro-

absorção 
Até 10 Gbps 1550 nm < 0,4 nm 

 ~ 0,2 mW 
acoplada a fibra 

óptica 
monomodo2 [52] 

DFB com modulador 
externo tipo Mach-

Zehnder 
10 Gbps 1550 nm < 0,4 nm 

~ 0,2 mW 
acoplada a fibra 

óptica 
monomodo 2 [52]

VCSEL (Vertical 
Cavity Surface 
Emitting Laser) 

 1,25 Gbps 850 nm ~ 0,85 nm < 50 mW 

Surface-emitting LED Até 100 Mbps 850 nm ~ 50 nm < 20 mW 
1 OOK-NRZ: formato de modulação On-off shift keying non-return to zero. 
2 Devido às perdas por inserção introduzidas pelo modulador externo, a potência óptica na saída pode  
ser amplificada por um amplificador óptico, podendo elevar a potência a níveis acima  de 20 dBm. 

 

 

Para a transmissão em 10 μm, o dispositivo semicondutor de maior interesse em 

comunicação de dados, devido à elevada banda passante e potência óptica, é o QCL 

(Quantum Cascade Laser) [38]. Neste dispositivo, a diferença entre os níveis de energia entre 

os quais ocorre a transição do elétron (e emissão do fóton) é definida pela espessura do poço 

quântico (quantum well) e não pela banda proibida do material utilizado na construção da 

região ativa [53]. Por causa disto, os comprimentos de onda que podem ser obtidos não 

dependem especificamente dos materiais. Os dois sistemas de materiais que vêm sendo 

utilizados para composição das heteroestruturas são o AlInAs/InGaAs e o AlGaAs/GaAs. A 

concepção original do QCL é explicada pelo diagrama de energia da Figura 17, na qual o laser 

é constituído de alternâncias de regiões de injeção (injector regions) e regiões ativas [53]. Um 

elétron, vindo da região de injeção, é introduzido no nível 3 da região ativa e transita, por 

emissão estimulada  de um fóton, para o nível 2. Ocorre, então, a transição para o nível 1 
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através da emissão de um fônon, e o elétron passa para a região de injeção seguinte por 

tunelamento. O processo então se repete, assemelhando-se ao comportamento de uma cascata. 

Como cada elétron que passa pelo laser emite um número de fótons igual ao número de 

regiões ativas, potências ópticas de centenas de miliwatts podem ser obtidas. Lasers operando 

na faixa de 3 a 70 μm já foram demonstrados [38]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Região de 
injeção 

Região de 
injeção 

Região  
ativa 

Região  
ativa 

Distância 

En
er

gi
a 

 
Figura 17 – Ilustração da estrutura de barreiras e níveis de 

energias na concepção original do QCL. 
 

 Uma característica importante do QCL é o tempo de relaxação extremamente curto 

dos portadores, da ordem de picossegundos, o que resulta em elevada banda passante por 

modulação direta, podendo apresentar freqüência de corte em torno de 100 GHz [38]. 

 
 

2.6.2. Fotodetectores 
 

 Em comprimentos de onda em torno de 850 e 1550 nm os fotodetectores mais 

utilizados, devido ao seu alto desempenho e baixo custo, são os fotodiodos do tipo PIN e 

Avalanche (APD) [54]. A Tabela 8 apresenta valores típicos das características destes 

fotodiodos, em função do material de que são construídos. Os fotodetectores à base de 

Germânio são pouco utilizados devido à elevada corrente de escuro (isto é, elevado ruído 

shot) que estes dispositivos apresentam [42].  
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Tabela 8 – Características típicas de fotodiodos PIN e APD à base de Si, Ge e InGaAs. 
Tipo de fotodiodo Si PIN InGaAs PIN Ge APD Si APD InGaAs APD 
Faixa de comprimentos 
de onda detectável 400-1150 nm 900-1700 nm 800-1750 nm 400-1150 nm 900-1700 nm 

Eficiência quântica 60-90% 60-90% 50-80% 70-80% 60-90% 

Corrente reversa não 
multiplicada 1 nA 1-10 nA 1-50 nA 0,1 nA 0,5-5 nA 

Ganho interno 1 1 10-100 50-300 10-40 

Coeficiente de 
ionização - - 0,6-0,9 0,01-0,1 0,2-0,5 

Tempo de subida 0,3-3 ns 0,05-1 ns 0,3-3 ns 0,5-5 ns 0,1-1 ns 

Capacitância do 
detector 1-5 pF 0,2-2 pF 1-5 pF 1-5 pF 0,2-2 pF 

Fonte: [54] 

 

Para FSO, a utilização de fotodiodos APD é vantajosa, pois o ganho interno 

apresentado por estes dispositivos possibilita a construção de receptores mais sensíveis do que 

os correspondentes receptores que empregam fotodiodos PIN, o que implica em maiores 

margens de segurança do enlace, garantindo maior resistência à atenuação atmosférica. Por 

outro lado, o custo do fotodiodo APD é por volta de uma ordem de grandeza maior do que o 

do fotodiodo PIN [1]. Valores típicos de sensibilidade para taxa de 155 Mbps e BER < 10-9, 

observados em sistemas FSO comerciais, são de -30 a -36 dBm para receptores empregando 

fotodiodo PIN de Si e de -40 a -46 dBm para receptores empregando fotodiodo APD de Si 

[40, 55]. 

 Do ponto de vista de projeto de sistemas FSO, certas diferenças entre fotodetectores 

adequados para 1550 nm e para 850 nm resultam em considerações técnicas importantes [35]. 

Para uma mesma área de junção, os fotodiodos à base de InGaAs apresentam capacitância de 

junção de 4 a 5 vezes maior do que os fotodiodos de Si. Como a capacitância de junção é 

proporcional à área ativa do fotodiodo, para se obter elevada banda passante, o fotodiodo de 

InGaAs deverá ter área ativa comparativamente pequena, o que aumenta a dificuldade de 

alinhamento entre transmissor e receptor em sistemas FSO, pois o ângulo de visada do 

receptor é proporcional ao diâmetro da área ativa do fotodetector. Portanto, em sistemas 

operando em 1550 nm, para se manter a área ativa do fotodiodo grande, a utilização de 

equalizadores no receptor é necessária para compensar a elevada capacitância de junção. 

Como alternativa, para se poder trabalhar com área ativa reduzida, o emprego de técnicas 

como rastreamento automático de feixe e/ou utilização de lentes de pequeno número focal, 

f/#, devem ser considerados para compensação do reduzido ângulo de visada [27].  
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O valor de sensibilidade4 dos receptores operando com fotodiodos PIN de InGaAs é, 

geralmente, cerca de 3 dB melhor do que o dos receptores empregando fotodiodos PIN de Si  

[35]. Por outro lado, os fotodiodos APD de Si fornecem maiores ganhos a um menor fator de 

excesso de ruído quando comparado aos fotodiodos APD de InGaAs e,  nesta comparação, os 

valores de sensibilidade dos receptores com fotodiodos APD de Si podem ser de 3 a 4 dB 

melhores do que os dos receptores com fotodiodos APD de InGaAs.  

 Em comprimentos de onda em torno de 10 μm os fotodetectores mais utilizados são os 

baseados no semicondutor composto HgCdTe, também conhecido como MCT [56]. Seu 

desempenho é inferior aos dos fotodiodos de Si e InGaAs no tocante ao ruído e, para se obter 

elevadas detectividades com o MCT, deve-se opera-lo a baixas temperaturas. O maior desafio 

no campo da pesquisa de fotodetectores para infravermelho médio e longínquo é obter 

materiais que apresentem baixo ruído térmico (isto é, cujo ruído seja limitado pela radiação de 

fundo) em temperaturas de operação cada vez mais elevadas [56]. 

Os fotodetectores MCT podem ser operados na temperatura ambiente ou sob 

refrigeração termoelétrica, sendo que o ruído será sempre maior quanto maior for a 

temperatura de operação. Atualmente, podem ser encontrados fotodetectores MCT de quatro 

tipos de estruturas distintas: fotocondutores (FC), fotodiodos (FD), fotodiodos de múltiplas 

junções (FDM) e fotoeletromagnéticos (FEM) [57]. Estes últimos são fotodiodos que operam 

utilizando efeito magnético para separar os portadores gerados (elétrons e lacunas), 

dispensando a aplicação de tensão reversa e não apresentando ruído flicker (1/f). Para 

aplicações em comunicações ópticas, o FD, FDM e FEM são vantajosos por permitirem a 

obtenção de elevadas bandas passantes (acima de 1 GHz), já que, no caso do FD e do FDM, a 

capacitância de junção pode ser diminuída através da aplicação de tensões reversas de 

polarização. Com o intuito de fornecer uma comparação de desempenho (representado 

principalmente pela detectividade) de diferentes materiais e tipos de fotodetectores, a Tabela 9 

apresenta características de alguns fotodetectores comerciais de alto desempenho que podem 

ser aplicados na construção de sistemas FSO. 

 

 

 

 

 

 c
4 Deve-se notar que a sensibilidade (ou sensitividade) de um receptor óptico para comunicações digitais é
definida omo a mínima potência óptica média necessária para o receptor operar na máxima taxa de erro de bit
especificada. Assim, ao se comparar dois receptores operando na mesma taxa de dados e com a mesma
especificação de máxima taxa de erro de bit, será mais sensível aquele que apresentar o menor valor de
sensibilidade
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Tabela 9 – Comparação entre alguns tipos de fotodetectores comerciais de alto 
desempenho, que podem ser utilizados em FSO. 

Fabricante Modelo Tipo Temperatura 
de operação Faixa espectral

Área 
ativa 

(mm2)

Detectividade 
D* 

(cm Hz1/2/W) 

Banda 
Passante  

Vigo 
Systems PEMI-10.6 [59] MCT 

(PEM) 20º C 2-12 μm 4  2x107  
(λ = 10,6 μm) 160 MHz 1

Vigo 
Systems PVI-2TE-10.6 [60] MCT 

(PV) 20º C 2-11 μm 4  1x109  
(λ = 10,6 μm) 53 MHz 1

Hamamatsu S3883 [61] Si 
(PIN) 25º C 0,32-1 μm 1,7  1,95x1013  

(λ = 840 nm) 
300 MHz 2  
(Vr = 20 V) 

Hamamatsu S3884 [62] Si 
(APD) 25º C 0,4-1 μm 1,77 5,9x1012  

(λ = 800 nm) 
400 MHz  

(Vr = 130 V)
Perkin-
Elmer C30619-G [63] InGaAs 

(PIN) 22º C 0,9-1,7 μm 0,2  1,1x1012  
(λ = 1550 nm) 

350 MHz 2  
(Vr = 5 V) 

Perkin-
Elmer C30662E [63] InGaAs 

(APD) 22º C 0,9-1,7 μm 0,03 1,2x1011  
(λ = 1550 nm) 

200 MHz 2  
(Vr = 90 V) 

1 Sem tensão reversa aplicada. Bandas passantes maiores podem ser obtidas se forem aplicadas tensões de polarização 
reversa. 
2 Vr é a tensão de polarização reversa aplicada. Medidas realizadas com resistência de carga de 50 Ω. 
 

Um tipo de fotodetector promissor para comunicações ópticas em torno de 10 μm é o 

QWIP (Quantum Well Infrared Photodetector). Este dispositivo, constituído de múltiplos 

poços quânticos à base de GaAs/AlGaAs, opera como um fotocondutor unipolar e, devido ao 

tempo de vida reduzido dos portadores (aproximadamente 5 ps), pode apresentar bandas 

passantes muito elevadas, tendo já sido demonstrado dispositivos com freqüência de corte 

acima de 40 GHz [58]. 

 

 

2.7. Elementos ópticos refrativos e reflexivos 
 

 Os materiais que compõem as lentes ou espelhos apresentam uma ampla variedade de 

características que devem ser levadas em conta no projeto de sistemas ópticos. Entre elas, 

citam-se a transmitância para o comprimento de onda considerado, a dependência do índice 

de refração com a temperatura, o coeficiente de expansão térmica do material, e propriedades 

como dureza e resistência mecânicas [64]. 

 Em comprimentos de onda de 850 nm e 1550 nm a variedade de materiais disponíveis 

com características adequadas é grande [64]. A Figura 18 fornece a transmitância de alguns 

exemplos de materiais à base de vidro e quartzo, para utilização no espectro visível e início do 

infravermelho próximo [65]. 
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Figura 18 – Transmitância de alguns materiais de vidro e quartzo [65]. 

 

 No infravermelho médio, alguns tipos de materiais, como cristais (CaF2, KCl, KBr, 

entre outros), semicondutores (C, Si, Ge, GaAs), calcogênios (ZnSe, ZnS, AsS3) e vidros 

específicos apresentam curvas de transmitância de interesse [64], como ilustra a Figura 19. 

 

 
Figura 19 – Transmitância de alguns materiais adequados para o infravermelho médio [65]. 
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Atualmente, é promissor o uso de um novo material denominado Gasir, um vidro 

calcogênico transparente aos comprimentos de onda na faixa de 8 a 15 μm, que emprega 

apenas 20 % de Ge na sua constituição e, portanto, apresenta baixo custo frente às lentes 

puramente de Germânio [66]. 

 A utilização de espelhos curvos na construção de transceptores FSO pode ser 

vantajosa devido ao baixo custo e facilidade de construção de componentes com grandes 

diâmetros de abertura [12, 64]. A Figura 20 fornece a refletância em função do comprimento 

de onda de alguns materiais comumente empregados em sistemas ópticos. 

 

 
Figura 20 – Refletância de alguns materiais utilizados como elementos 

ópticos reflexivos [65]. 
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