
λ1, λ2 , λ3

Entrada 1

λM

Entrada 2

Saída 1

Saída 2

 
Fig.1 – Arquitectura do comutador 

óptico (OXC) 

COMUTADOR ÓPTICO (OXC) BASEADO EM CIRCULADORES ÓPTICOS E NUMA REDE 
DE BRAGG EM FIBRA ÓPTICA 

J. P. Carvalhoa#, I. Terrosoa#, O. Frazãoa, V. Barbosaa, M. Ricardob,c, H. M. Salgadoa,c 
a INESC Porto - UOSE  , Rua do Campo Alegre 687, 4169-007 Porto – Portugal 

b INESC Porto - UTM , Praça da República 93, 4050-497 Porto, Portugal 
c FEUP - DEEC, Rua Dr. Roberto Frias, 4200-465 Porto - Portugal 

 
O incremento nas taxas de transmissão de dados devido ao uso cada vez mais acentuado da 
Internet e de outras aplicações multimédia tornaram as redes de telecomunicações totalmente 
ópticas, baseadas na tecnologia de multiplexagem densa de comprimento de onda (DWDM-Dense 
Wavelenght Division Multiplexing), no candidato maioritário à constituição do backbone que 
suportará o tráfego global de dados num futuro próximo. O DWDM e o consequente recurso às 
técnicas de encaminhamento por comprimento de onda, tornam os comutadores ópticos (OXC-
Optical Cross Connect) com selecção de comprimento de onda, dispositivos chave neste tipo de 
redes, dado que permitem aos pontos terminais de rede a possibilidade de comunicarem de forma 
transparente, flexível e reconfigurável. 

As propostas para arquitecturas de OXC’s têm sido várias, nomeadamente: as tecnologias 
baseadas em micro-espelhos reguláveis sobre bases de silício (MEMS-Micro Electro Mechanical 
System), guias de onda baseados em bolhas, e ainda soluções baseadas em redes de Bragg em 
fibra óptica (FBG-Fiber Bragg Gratings) [1].  
Um grave problema destes sistemas de encaminhamento de comprimento de onda é a diafonia 
(crosstalk), que causa uma degradação acentuada na performance do sistema. Esta pode ser de 
dois tipos: heterodina (heterodyne crosstalk) – resultante da interferência de pequenas fracções de 
potencia fora da banda do canal, ou homodina (homodyne crosstalk) – resultante de interferências 
dentro da banda do canal.  

Neste artigo apresenta-se uma arquitectura de um OXC de 2 × 2 portas baseada numa FBG e 
circuladores ópticos [3]. Apresenta-se uma avaliação do comportamento deste dispositivo (OXC) 
face a variações controladas da FBG para o reencaminhamento dos comprimentos de onda de 
entrada. A configuração utilizada é representada na Figura 1, e consiste em dois circuladores (JDS 
Uniphase) e uma FBG sintonizável controlada por um elemento de Peltier.  

O comprimento de onda de Bragg λB ocorre quando a constante de propagação do modo guiado 
no núcleo se encontra em ressonância com a modulação espacial do índice estabelecendo a 
condição de Bragg: λB = 2 neff Λ, em que neff é o índice de refracção efectivo, Λ é o período de 
modulação do índice de refracção na fibra [2]. Foi fabricado uma FBG do tipo uniforme com 
comprimento de onda 1550.7 nm, FWHM de 0.2 nm e uma reflectividade de próxima de 100%. 

O desempenho do OXC apresentado foi testado com três 
canais WDM na entrada 1, de comprimentos de onda 
λ1=1549.9 nm, λ2=1550.7 nm e λ3=1551.5 nm, espaçados 
de 0.8 nm, o que corresponde a um intervalo em 
frequência de 100 GHz. 

Quando o filtro óptico FBG se encontra estabilizado à 
temperatura ambiente, a FBG está sintonizada em λM=λ2, 
encaminhando dessa forma o canal 2 para a saída 1 do 
OXC, enquanto que os outros dois canais são 
direccionados para a saída 2. Na Figura 2 a) verificamos 
que a rejeição feita pelo FBG dos canais λ1 e λ3 é de -
16.23 dB (saída 2). As pequenas componentes espectrais 
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Fig.2 – Potência Espectral no comutador óptico: a) Canal 2 sintonizado e encaminhado para a porta 1;  b) 
Dessintonia da rede de Bragg e encaminhamento dos três canais para a saída 2.  

centradas em λ1 e λ3, devem-se sobretudo a reflexões residuais no FBG e nos circuladores e 
originam diafonia heterodina.  

Numa segunda fase a rede de Bragg é dessintonizada, por variação de temperatura e o 
comprimento de onda de Bragg alterado para um intermédio entre λ2 e λ3 (λM=1551.1 nm). Na 
Figura 2 b) podemos ver o traçado da potência dos sinais em ambas as saídas deste dispositivo, 
sendo que os três canais de entrada foram encaminhados para a saída 2. Na saída 1 é verificado 
um nível de sinal com menos 10.53 dB que na saída 2, resultante da reflexão do FBG que 
provocará diafonia homodina.  

Note-se que a redução acentuada dos níveis de diafonia referidos anteriormente pode ser 
conseguida recorrendo ao uso de FBG’s apodizados. 

É importante notar que existem perdas associadas ao trânsito de potência duma porta dum 
circulador para a porta adjacente. Neste caso essas perdas são de 1.2 dB e dado que cada canal 
tem de sofrer obrigatoriamente duas perdas deste tipo, assim se explicam os valores máximos de 
potência registados nas saídas que rondam os -2.4 dB. 

Este dispositivo apresenta como limitação a impossibilidade de introdução em portas adjacentes 
do mesmo canal dado que esta situação provocaria níveis de diafonia elevadíssimos no caso da 
FBG estar sintonizada e colisões do sinal óptico no caso da dessintonia. 

A configuração estudada é ainda totalmente escalável sendo possível através de blocos básicos do 
OXC de 2 × 2 portas elaborar comutadores de N × N portas em que cada canal pode ser 
encaminhado para qualquer uma das portas de saída desde que seja respeitada a limitação acima 
referida. Embora nesta configuração apenas seja utilizado um filtro óptico FBG, existe ainda a 
possibilidade de se usarem M fi ltros ópticos que no limite seriam tantos quanto o número de 
diferentes comprimentos de onda introduzido nas portas deste OXC. 

O comutador óptico aqui descrito e estudado apresentou um desempenho razoável. Actualmente 
estão a ser estudados e implementadas novas configurações de OXC’s com reduzida diafonia 
baseadas nesta mesma arquitectura. 
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