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Capítulo 5  
Conclusões e Sugestões para Trabalhos Futuros 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Conclusões 
 
 
 A proposta de se projetar um par de transceptores FSO e realizar um sistema 

experimental que conectasse duas redes de computador Ethernet Rápida foi executada com 

sucesso. Este trabalho permitiu que questões práticas particulares ao projeto de sistemas FSO 

fossem vivenciadas e acredita-se que uma das possíveis contribuições seja a de apoiar futuros 

trabalhos de pesquisa de campo com sistemas FSO, dado que o presente texto pode servir de 

base para o projeto e construção de um sistema completo.  

 O êxito do trabalho deve-se, em grande parte, à adoção de CIs e dispositivos 

adequados à comunicação na taxa de dados pretendida (125 Mbps). Na concepção inicial, 

cogitou-se incorporar a cada transceptor FSO um CI para conversão dos formatos de 

modulação, de MLT-3 para OOK e vice-versa, sendo que a comunicação entre a rede e os 

transceptores ocorreria na forma elétrica. No entanto, o emprego do conversor de mídia, cujo 

núcleo é o citado CI, introduziu mudanças na concepção do projeto. Como o conversor de 

mídia fornece o sinal modulado em OOK na forma óptica, por meio de um par de fibras 

ópticas multimodo, incorporou-se a cada transceptor FSO um transceptor óptico para conexão 

com o conversor de mídia. Inicialmente, foi cogitada a hipótese de se realizar a comunicação 

em espaço livre através das fibras ópticas do conversor de mídia, isto é, as fibras seriam 

clivadas e acopladas a lentes para transmissão e recepção dos sinais. Para a transmissão, este 

método seria imediato, desde que houvesse potência óptica adequada. No entanto, o pequeno 

diâmetro do núcleo da fibra óptica multimodo utilizada (62,5 μm) tornaria o acoplamento de 

sinal na recepção uma tarefa difícil, favorecendo o uso de um fotodetector com diâmetro da 

superfície ativa muitas vezes maior do que o diâmetro do núcleo da fibra.  

 O sistema foi construído em módulos para facilitar a depuração de problemas. Este 

método foi útil, já que alguns módulos construídos apresentaram problemas e tiveram de ser 
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descartados. Este trabalho reportou apenas o resultado final, com todos os módulos 

funcionais. As principais dificuldades encontradas durante a realização do sistema dizem 

respeito ao projeto do circuito receptor. A questão da estabilidade do amplificador de 

transimpedância deve ser cuidadosamente observada e, se necessário, controlada pela 

capacitância do elo de realimentação e pela boa filtragem da alimentação do circuito. O 

conjunto fotodiodo/pré-amplificador também é sensível à interferência eletromagnética 

externa, que geralmente se acopla ao circuito no nó de entrada negativa do amplificador 

operacional. É importante, portanto, que as trilhas associadas a este nó sejam curtas e que seja 

aplicada uma blindagem metálica envolvendo o circuito.  

A conexão de módulos através de cabos coaxiais também exige cuidados especiais, 

principalmente quando a saída do módulo é do tipo seguidor de emissor (emitter follower), 

como era no caso deste trabalho, em que os CIs operavam em níveis lógicos PECL (Positive 

Emitter Coupled Logic). O efeito de elementos parasitários (capacitâncias e indutâncias) na 

saída do CI introduzidos pelas trilhas e conectores, em associação com as indutâncias 

parasitárias presentes na alimentação do CI, pode fazer com que o ruído da alimentação seja 

amplificado e realimentado para a entrada do estágio de saída do CI, eventualmente fazendo o 

circuito oscilar, como de fato foi observado em alguns casos. É necessária, portanto, a correta 

filtragem da alimentação por meio do uso de capacitores de desacoplamento posicionados 

próximos ao CI, com valores de capacitância adequadamente escolhidos.  

A utilização de placas de circuito impresso de dupla face metálica facilita a ocorrência 

dos problemas descritos acima, pois o uso de trilhas para levar a alimentação e terra aos vários 

pontos da PCI gera indutâncias parasitárias que favorecem a ocorrência de oscilações e a 

susceptibilidade à interferência eletromagnética. Recomenda-se o uso de PCIs de 4 camadas 

metálicas, das quais um dos planos metálicos internos ficaria dedicado à alimentação e o outro 

à terra, diminuindo assim a impedância vista pela alimentação. Os demais planos metálicos 

ficariam dedicados às trilhas dos sinais.  

 Um dos pontos centrais do trabalho foi a aplicação do balanço de potência de um 

enlace FSO para a estimativa do alcance. O estudo experimental sobre o alcance que poderia 

ser obtido com o sistema projetado revelou uma boa concordância dos resultados 

experimentais com os esperados na teoria. O alinhamento entre transceptores FSO é uma 

questão crítica. Devido aos pequenos ângulos de divergência e de visada envolvidos, torna-se 

necessário um suporte mecânico que permita o ajuste fino de elevação e azimute dos 

transceptores e que seja capaz de manter a posição inalterada ao longo do tempo. Maiores 

ângulos de divergência e de visada facilitam o estabelecimento e a manutenção do 
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alinhamento, à custa de menor alcance. O ângulo de divergência do feixe é facilmente 

ajustado variando-se a distância entre a lente e o laser. O ângulo de visada, por sua vez, é 

proporcional à relação entre o diâmetro do fotodiodo e a distância focal do sistema óptico 

empregado. É vantajoso, portanto, o uso de fotodetectores de área ativa grande e/ou o uso de 

lentes de pequena distância focal. Deve-se notar, no entanto, que fotodiodos de área ativa 

grande geralmente apresentam capacitância de junção elevada, o que dificulta a obtenção da 

banda passante desejada.  

Concluiu-se também que é importante trabalhar com feixes de perfil de radiação 

conhecido, para uma correta especificação do ângulo de divergência. A utilização de orifícios 

(pinholes) ou segmentos de fibra óptica acoplados ao laser seria recomendável para a 

obtenção de um perfil de radiação conhecido.  

Deve-se notar que o alcance do sistema projetado, mesmo no melhor ajuste dos 

parâmetros, estaria limitado a um valor em torno de 100 m, pois os dispositivos ópticos e 

optoeletrônicos empregados na execução deste trabalho não eram os mais adequados para 

FSO. O VCSEL, apesar da elevada banda passante, apresentava baixa potência óptica 

(máximo de 5 mW). As lentes utilizadas, por sua vez, não foram projetadas para a finalidade 

em questão, mas tratava-se de lentes disponíveis na bancada, apresentando diâmetros de 

abertura considerados pequenos para um sistema FSO. Particularmente, o diâmetro da 

abertura do receptor desempenha um papel importante na determinação do alcance do enlace. 

Se a abertura do detector apresentado no Cap. 4, que era igual a 20,9 mm, aumentasse para 70 

mm, por exemplo, mantendo-se os demais parâmetros (ver Tabela 15), o alcance, que era 

estimado em 35 m, aumentaria para 117 m, em condições atmosféricas ideais. 

Quanto à parte do trabalho dedicada a apresentar uma visão geral sobre comunicações 

ópticas em espaço livre (Capítulos 1 e 2), destaca-se a análise conduzida na seção 2.4.1, a 

respeito da escolha adequada para a taxa de erro de bit de um sistema FSO. Esta análise 

contribuiu para reforçar a afirmação encontrada na literatura de que não se pode obter 

aumento significativo de disponibilidade ao custo de maior taxa de erro de bit quando o 

sistema já está operando em níveis de alta disponibilidade (acima de 99,9 %) em locais onde 

existe a ocorrência de elevados níveis de atenuação (acima de 100 dB/km). Nestes casos, 

manter a taxa de erro de bit a mais baixa possível e agregar um sistema de comunicação por 

RF como proteção é mais vantajoso. 
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5.2. Sugestões para trabalhos futuros 
 

Um trabalho de interesse tanto acadêmico quanto para aplicações práticas seria uma 

análise da relação entre as condições atmosféricas na cidade de São Paulo e o desempenho de 

sistemas FSO, através do levantamento de curvas detalhadas da probabilidade da atenuação, 

por exemplo. A análise resultante permitiria a previsão da disponibilidade de sistemas FSO 

em função dos parâmetros de sistema que entram na equação de balanço de potência do 

enlace, auxiliando a tomada de decisões tanto no projeto de transceptores FSO quanto na 

determinação da adequação do sistema a uma dada aplicação. 

Levando-se adiante o trabalho apresentado, um par de transceptores com suporte 

mecânico e encapsulamento adequados poderia ser construído e instalado no campus da 

Universidade, para a realização do estudo sugerido acima. Além das recomendações dadas na 

seção anterior, para um sistema empregando o comprimento de onda de 850 nm, sugerem-se 

as seguintes melhoras: 

o Adoção de VCSEL emissor de potência óptica média na faixa de 10 a 30 mW; 

o Adoção de fotodiodo avalanche (APD), com a maior área ativa possível; 

o Emprego de lentes otimizadas. O critério para a escolha do diâmetro da 

abertura da lente do transmissor deve ser guiado pela questão da segurança dos 

olhos. O critério para a escolha do diâmetro da abertura da lente do receptor 

deve ser guiado pela quantidade de potência óptica a ser coletada versus o 

custo da lente, e a escolha da distância focal deve ser guiada pelo ângulo de 

visada desejado; 

o Emprego de filtros ópticos. 

 

Com as melhorias citadas, alcances maiores do que 1 km poderiam ser obtidos.  

 

 

 

 

 

 


