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Tipos de fibras ópticas

 Multimodo (MMF):

propagação em

diversos modos

 Índice degrau

 Índice gradual

 Monomodo (SMF):

propagação em

apenas um modo



Multimodo (MMF – Multi Mode Fiber)
Índice Degrau (Step Index)

 Variação abrupta do índice de refração do núcleo

com relação à casca, dando origem a um perfil de

índices tipo degrau;

 Cone de aceitação: 30º e 40º;

 Capacidade limitada de transmissão: 5 dB/km e

30 MHz/km;

 Diâmetro do núcleo:

 50 a 200 µm;

 Prático: 50 e 62,5 µm.

 Diâmetro da casca:

 125 a 400 µm;

 Prático: 125 µm.



Multimodo (MMF – Multi Mode Fiber)
Índice Degrau (Step Index)

 Comprimento de onda típico: 850 nm (1a janela) e 1310 nm (2a janela);

 Aplicações:

 Utilizadas em redes locais;

 Curtas distâncias, até 1 km;

 Taxas de transmissão de até 10 Mbps;

 Facilidade de trabalhar.



Multimodo (MMF – Multi Mode Fiber)
Índice Gradual (Graded Index)

 Variação gradual do índice de refração do núcleo

com relação à casca;

 Cone de aceitação: 30º e 40º;

 Capacidade maior que índice degrau: 3 dB/km e

500 MHz/km;

 Diâmetro do núcleo:

 50 a 100 µm;

 Prático: 50 e 62,5 µm.

 Diâmetro da casca:

 Prático: 125 µm.



Multimodo (MMF – Multi Mode Fiber)
Índice Gradual (Graded Index)

 Comprimento de onda típico: 850 nm (1a janela) e 1310 nm (2a janela);

 Aplicações:

 Utilizadas em redes locais;

 Curtas distâncias, até 4 km;

 Taxas de transmissão de até 100 Mbps;

 Facilidade de trabalhar.



Monomodo (SMF – Single Mode Fiber)

 Variação gradual do índice de refração do núcleo

com relação à casca;

 Cone de aceitação: 10º;

 Alta capacidade e baixas perdas: 0,7 dB/km (1310 nm)

e 0,2 dB/km (1550), 10 a 100 GHz/km;

 Diâmetro do núcleo:

 8 a 10 µm;

 Prático: 9 µm.

 Diâmetro da casca:

 Prático: 125 µm.



Monomodo (SMF – Single Mode Fiber)

 Comprimento de onda típico: 1310 nm (2a janela) e 1550 nm (3a janela);

 Aplicações:

 Utilizadas em companhias de CATV e telefonia;

 Longas distâncias, até 80 km sem repetidores;

 Taxas de transmissão de 2,4 Gbps



Comparação dos tipos de fibras



Comparação dos tipos de fibras



Fontes ópticas

 Três tipos de fontes principais, com características próprias em termos de

potência média, comprimento de onda, frequência de modulação e

spot size:

 LED (Light Emitting Diode);

 LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation);

 VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser).



Fontes ópticas
LED (Light Emitting Diode)

 Comprimento de onda: 850 nm (1a janela) e 1310 nm (2a janela);

 Modulação máxima: 200 MHz;

 Menos sensível ao calor que o LASER;

 Maior vida útil;

 Potência média: -10 dBm (0,1 mW) ~ -30 dBm (0,001 mW);

 Spot size: superior a 100 µm;

 Ângulo de abertura: 120º a 180º.



Fontes ópticas
LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)

 Comprimento de onda: 1310 nm (2a janela) e 1550 nm (3a janela);

 Modulação por variação de corrente até 10 GHz;

 Mais sensível ao calor que o LED (pode parar de funcionar se

superaquecido);

 Menor vida útil;

 Potência média: +1 dBm (1 mW) ~ -3 dBm (0,5 mW);

 Spot size: 8 a 10 µm;

 Ângulo de abertura: 10º a 35º.



Fontes ópticas
VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser)

 Comprimento de onda: 850 nm (1a janela) e 1310 nm (2a janela);

 Modulação por variação de corrente até 5 GHz;

 Baixo custo de fabricação;

 Baixo consumo;

 Alta eficiência no acoplamento óptico;

 Spot size: 30 a 40 µm;



Comparação das fontes emissoras



Receptores ópticos

 Responsáveis pela detecção e conversão do sinal luminoso em elétrico;

 Utilizam um fotodiodo como elemento ativo;

 Possuem dois tipos:

 PIN (Positive-Intrinsic-Negative);

 APD (Avalanche PhotoDiode).



Receptores ópticos
PIN (Positive-Instrinsic-Negative)

 Similar ao LED, mas opera de modo inverso, absorvendo a luz e

liberando elétrons;

 Baixo custo;

 Boa confiabilidade.



Receptores ópticos
APD (Avalanche PhotoDiode)

 Similar ao PIN, mas fornece ganho através da amplificação: um

fóton libera muitos elétrons;

 Maior precisão;

 Maior sensibilidade;

 Maior complexidade.



Amplificadores ópticos

 São dispositivos que amplificam um sinal óptico diretamente, sem

a necessidade de conversão para um sinal elétrico;

 São utilizados como repetidores de sinais ópticos em fibras de

longa distância, cujos sinais sofrem elevadas atenuações por

absorção e reflexão no interior da fibra ao longo do trajeto;

 Anteriormente, eram utilizados dispositivos chamados

regeneradores, que faziam a conversão do sinal óptico para

elétrico para amplificá-lo e então o convertia novamente para

óptico, o que limitava a velocidade de transmissão de dados.



Amplificadores ópticos
EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier)

 Utiliza fibra dopada com Érbio;

 Amplifica sinais em torno da terceira janela (1550 nm);

 Utilizam 15 a 30 m de fibra;

 Possui um laser interno que estimula os átomos de érbio a

liberarem energia em forma de fótons, o que aumenta fortemente

o sinal de entrada, mas também adiciona ruído;

 Possuem ganho plano, baixo nível de ruído e alta potência de

saída.



Conectores ópticos

 Dispositivos passivos, padronizados pela indústria, que servem de interface

e providenciam conexão da fibra óptica com os dispositivos ativos

instalados em uma rede;

 Suas principais características são:

 Baixas perdas por inserção e reflexão;

 Montagem simples;

 Alta estabilidade mecânica;

 Permitem várias conexões/desconexões;

 Baixo custo de aplicação, operação e manutenção.



Conectores ópticos

 Conector FC (Ferrule Connector ou Fiber Channel);

 Foi vastamente utilizado e vem sendo

rapidamente substituído pelos conectores ST e SC;

 Tipicamente utilizados em ambientes de teste e

locais com alta vibração;

 Comumente aplicado em sistemas de vídeo por

fibra óptica;

 Posicionamento do cabo em relação ao

emissor/receptor extremamente preciso;

 Perda de inserção de 0,25 dB.



Conectores ópticos

 Conector ST (Straight Tip) ou BFOC (Bayonet Fiber

Optic Connector);

 Predominantes no final da década de 80 e início 

da década de 90;

 Ainda um dos tipos mais utilizados;

 Utilização em curta e longa distância;

 Perda de inserção de 0,25 dB.



Conectores ópticos

 Conector SC (Subscriber, Square ou Standard Connector);

 Frequentemente utilizado em novas aplicações de rede;

 Oferecem baixo custo, simplicidade e durabilidade;

 Provê alinhamento preciso da fibra;

 Perda de inserção de 0,25 dB.



Conectores ópticos

 Conector para POF (Plastic Optic Fiber);

 Fibras ópticas plásticas, utilizadas em curtíssimas distâncias (~100 m máx), 

comumente em ambiente industrial.



Vantagens e desvantagens

 Vantagens:

 Banda de passagem larga e taxas de transmissão elevadas (ordem de Gbps);

 Imune a ruídos e descargas atmosféricas;

 Baixa atenuação em relação a meios metálicos (podendo chegar a valores 
inferiores a 0,3 dB/km);

 Capacidade de atendimento intercontinental com o uso de amplificadores
ópticos;

 Ausência de diafonia;

 Compactas;

 Matéria prima abundante (sílica);



Vantagens e desvantagens

 Desvantagens:

 Custo mais elevado;

 Maior tempo de implantação;

 Dificuldade de alimentação até o assinante;

 Conexões difíceis;

 Fragilidade da fibra sem encapsulamento;

 Derivações com grandes perdas.
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