




Nos testes, a
comprovação do

aumento das
faixas de freqüência

dor paramétrico de fibra
óptica. Um desses labo-
ratórios está no Instituto
de Física (IF) da Univer-
sidade Estadual de Cam-
pinas (Unicarnp), que
faz parte do Centro de
Pesquisa em Optica e
Fotônica (CePOF) finan-
ciado pela FAPESP. Os
outros são os laborató-
rios da Bell, da empresa
Lucent, e da Universidade de Stanford,
nos Estados Unidos, e da Universidade
de Tecnologia Chalmers, da Suécia.

O Fopapoderá aumentar em dezenas
de vezesa capacidade de transmissão de
uma fibra óptica. Hoje, nas conexões de
longa distância, a transmissão acontece
na faixa de comprimento de onda en-
tre 1,53 e 1,56 micrômetro (um), na
região do infravermelho, onde as fi-
bras têm perdas mínimas. Mas a capa-
cidade dessa fibra vai de 1,10 até 1,75
flm. A fina estrutura da fibra também
possui a capacidade de transmitir mais
de 100 terabits por segundo (Tb/s; um
terabit é igual a mil gigabits). A atual
transmissão acontece em, no máximo,
4 Tb/s. Como comparação, essa velo-
cidade de transmissão (tecnicamente
chamada de taxa de transmissão, porque
a velocidade é sempre a da luz) é sufi-
ciente para 62 milhões de ligações tele-
fônicas (de 64 kilobits por segundo -

kb/s) ao mesmo tempo ou, olhando
para o futuro, cerca de mil canais de te-
levisão digital simultâneos ou o texto
completo de todos os livros da maior
biblioteca do mundo, também em ape-
nas um segundo. Portanto, entre 100
Tb/s e 4 Tb/s existe muito espaço para
ser aproveitado numa fibra óptica.

Aumento da banda - Em laboratório, o
Fopa já consegue transmitir em 10
Tb/s. "Nossa intenção é chegar a 40, 50
Tb/s", informa o professor Hugo Frag-
nito, coordenador do segmento do Ce-
POF na Unicamp (os outros ficam no
Instituto de Física da Universidade de
São Paulo, em São Carlos, e no Instituto
de Pesquisas Energéticas e Nucleares -
Ipen). Com o Fopa será possível traba-
lhar em outras faixas dentro do espec-
tro entre o 1,1e 1,75um. "Ele consegue
amplificar em larguras de banda (de
freqüências) maiores que o amplifi-

cador dopado com érbio
- elemento químico
classificado como terra
rara - utilizado atual-
mente. "O paramétrico é
igualou melhor que o
érbio em várias regiões
do espectro de trans-
missão."

O amplificador a ér-
bio ou Erbium Doped Fi-
ber Amplifier (EDFA), já
havia provocado uma re-
volução tecnológica a
partir de 1990.Anuncia-
do em 1987,na forma de
protótipo elaborado em
conjunto pela British Te-

Iecom, a empresa DuPont e a Universi-
dade de Southampton, na Grã-Bretanha,
o érbio apresentou muitas vantagens
em relação ao repetidor eletrônico usa-
do desde o início da utilização de fibras
ópticas, o 3R (de regenerador, reforma-
tador e retemporizador). "Avelocidade
de transmissão subiu de 1 Gb/s para 4
Tb/s com o érbio", diz Fragnito.

Outro fator importante foi a dimi-
nuição dos custos de instalação de redes.
O preço de um amplificador caiu de
US$ 500 mil para US$ 30 mil. O "mila-
gre" desse elemento químico chamado
érbio é que os seus íons absorvem luz
de um laser chamado laser de bombeio
com comprimento de onda em 0,98 flm
ou em 1,48 flm e (amplificam) a luz do
laser de sinal (que faz a transmissão)
na faixa de 1,53 a 1,56 flm.A revolução
provocada por esse tipo de amplifica-
dor também se fortaleceu na adoção do
sistema Wavelength Division Multi-

Alunos sob os holofotes internacionais
Dois alunos do Centro de Pesquisa

em Ópticae Fotônica (CePOF) da Uni-
camp foram premiados em concursos
internacionais ligados a associações de
óptica de âmbito mundial. O primei-
ro foi Paulo Dainese, mestrando do
Instituto de Física (IF). Ele recebeu
em outubro da Sociedade Americana
de Óptica (OSA) o prêmio de melhor
Chapter, designação de grupos de es-
tudantes que desenvolvem trabalhos
científicos e de difusão da óptica. Dai-
nese, orientado pelo professor Hugo

Fragnito, lidera o grupo brasileiro for-
mado por 25 estudantes que ganhou a
disputa deste ano entre outras 26 equi-
pes dos Estados Unidos, África do Sul,
Canadá, Bélgica e Inglaterra. A OSA é
uma sociedade científica que reúne
13 mil membros entre pesquisadores,
engenheiros e técnicos em 70 países.

Os estudantes da Unicamp mostra-
ram durante a reunião anual da OSAem
Orlando, nos Estados Unidos, vários
eventos que eles organizaram, como
Oficinas de Ópticapara professores de

segundo grau e uma Escola Óptica
Aplicada para pós-graduandos e estu-
dantes que estão terminando a gradua-
ção. Eles também relataram um Pro-
grama de Visitas às indústrias da região
como forma de mostrar as atividades
de pesquisa da Unicamp e abrir portas
para futuras relações de trabalho. "O
aluno vai na indústria e estabelece um
contato que pode render uma contra-
tação para ele ou um estágio", explica
Dainese. Os estudantes também deram
cursos para os técnicos que trabalham
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plexing (WDM) ou Multiplexação por
Divisão de Comprimento de Onda. O
érbio viabilizou o WDM, que, em vez
de usar uma fibra para cada laser de si-
nal, como no sistema antigo, possibilita
que vários lasers possam ser transmi-
tidos pela mesma fibra óptica. Assim, a
multiplexaçãopermite que diversasban-
das de transmissão (cada uma com de-
zenas de milhões de ligações ao mesmo
tempo) possam ser enviadas por uma
única fibra óptica.

O Fopa não precisa do érbio e pode
operar em qualquer comprimento de
onda. Na amplificação paramétrica se
aproveitam os efeitos que qualquer ma-
téria exibe quando iluminada com alta
intensidade, utilizando a transferência
de energia de um laser para outro. "Os
efeitos de alta intensidade da luz no in-
terior das fibras geralmente distorcem
os sinais de transmissão", diz Fragnito.
O segredo no Fopa é aproveitar esses

na Unicamp. "Elesaprendem a mexer
nas bancadas e o significado de nos-
sos experimentos:' O prêmio para o
grupo foi de US$ 1 mil.

Em novembro será a vez do es-
tudante de doutorado da Faculdade
de Engenharia Elétrica e de Com-
putação Cristiano Gallep seguir para
Glasgow,na Escócia. Ela vai receber
uma bolsa de estudos da Sociedade
de Lasers e Eletro-Óptica (Leos), no
valor de US$ 5 mil. Com a orientação
do professor Evandro Conforti, ele
desenvolveuum novo tipo de chavea-
mento para amplificadores ópticos
(veja a reportagem).

o PROJETO

Laboratório
do Instituto
de Física:
nasce o Fopa

Centro de Pesquisa em Óptica
e Fotônica (CePOFJ, na Unicamp
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e Difusão (Cepids)

COORDENADOR
HUGOFRAGNITO- Instituto de Física
da Unicamp

INVESTIMENTO
R$ 1 milhão por ano

efeitos para o bem e não para o mal.
Para isso, ele transfere a energia de um
laser de bombeio, colocado dentro da
fibra,para o laserde transmissão, ampli-
ficando o sinal. "Podemos colocar um
ou dois lasers de bombeio em cada fi-
bra para ter mais amplificação e maior
largura de banda", afirma José Manuel
Chávez, pós-doutorando do laborató-
rio de fibras ópticas do IF da Unicamp.
"Com o Fopa conseguiremos aprovei-
tar mais a imensa capacidade de trans-
missão das fibras': diz Fragnito. Os be-
nefícios do Fopa ainda não têm prazo
para entrar no mercado. São precisos
ainda muitos testes e ajustes.

Outra inovação surgida na Faculda-
de de Engenharia Elétrica e de Compu-
tação da Unicamp, que também faz
parte do CePOF, está relacionada a um
outro tipo de amplificador. Trata-se do
amplificador óptico semicondutor ou
Semicondutor Optical Amplifier (SOA),
já fabricado pela empresa Alcatel, so-
mente para uso em laboratórios. Esse
equipamento faz a amplificação do la-
ser por meio de um chip e deverá ser

usado nas redes de telecomunicações
em áreas metropolitanas. "Para esseam-
plificador desenvolvemos um redutor
de tempo do chaveamento eletro-ópti-
co que faz o sistema de liga e desliga do
SOA",diz o professor Evandro Confor-
ti. Esse chaveamento foi reduzido em
dez vezes,de 2 bilionésimos de segundo
ou 2 nanossegundos (tempo de outros
sistemas usados atualmente nas redes
de Internet) para 0,2 nanossegundo. Es-
se tipo de redução de tempo facilita e
oferece maior capacidade ao sistema
em receber e despachar a luz de laser
com as transmissões.

Tudo óptico - A nova técnica teve a co-
autoria do aluno de doutorado Cristia-
no Gallep, que ganhou um prêmio nos
Estados Unidos com esse trabalho (veja
quadro), e está em processo de paten-
teamento pelo Núcleo de Patentes e Li-
cenciamento de Tecnologia (Nuplitec),
da FAPESP. ''Ainda não existem inte-
ressados, mas acreditamos no potencial
desse sistema para melhorar os futuros
amplificadores ópticos',afirma Conforti.
"Principalmente, se daqui a alguns anos
forem adotados sistemastotalmente ópti-
cos, quando não haverá, como hoje, a
conversão do sinal elétrico (dos fios de
cobre) para sinais de laser."Seisso acon-
tecer, a transmissão de um e-mail, por
exemplo, sairia do computador já na
forma de luz e chegaria dessa maneira
ao servidor e daí para outro computa-
dor, sempre correndo pelas fibras ópti-
casoUm futuro, em que o e-mail vaivirar
o-mail; o de óptica, e vai precisar mui-
to de amplificadores ópticos eficientes,
de banda larga e muito rápidos. Um fu-
turo que já está em produção. •
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