
Luís Mlguel Branco
Bãllsta Sá



LuÍs ltiguel Brsnco
Batlsta sá

lllodelação e avallâ
em aplicâções não-

drsêriaçãó âprêsÌìrádâ àili
ftquldltos nGsti6 à ohìd
Èãlrzadâ $b a odonìlcão ól
slva Pol€$Ì Âs$dãdo lã
Unve6idãdo d€ ColmbB t
lúeíisador AuxlÍ$ do Inêü-Íl
Conidãdo do D.pánâmrnÌo dai





oourü Joro dÊ Lâmm Fhb ;
Fdcdcffi&utur!6

Doúor H€nriqu. Júó Álmôldâ,õi

Doft,J6éM,râ LonsÉ Fhú
Ptu^a rrdâ F*! ôe e q

Douror Pâuro sóÍsìb de &tbil



PÍa a mmrcrizaÉo dede rãbarho roÌ íundãmentar a @nl,ìbuiçáo d€
inúmê6s pessos, pelo qual qosla a dô èxprcssar os mau. àsEdêc|mânlos:
rú mêu oÍlêntado, PÌoÍ6sof Dourol Hênriq!à Slva náô só pârâ orienrãção

o ónerare €n@€lãmeni., pelã suã

And.é peta o'ienlãção e

Áo Prcrêssof Douror João de Lem6 Pinro pôlà óodênâção do m*hado e
ooÌ lodo o âôôiô ô!â disoônibi 2ôú.

e .onuniqçóë óíi@ do lElitúo dê
Ìelecomun caçóes de Co mbE, eh 6pecial ao José Pina 6 Pãulo F€r€lÉnhá,
oela amizadê è Dadirha de conhe.idènto..
^ús neus co esas de mesÌhdo pê o ompânh€tbmo 6 €spÍrìlD d€ ãúeajúda

mâss Pâlâ ompÍsnsão

À minhâ iamrria, pais ê imãs, pof ìodo ô aporô qú. mê dê@.
es, lun.ionários, elo, que de una íoma

direcla ou indneda @ úibu ÍÌãn pãn êsIê rabà ho,
G6tãda tâmbám dê âsEdê€r aô |mrrtúto ds Ìdemmúnr.4õê6 de co mb6

'pLrMs tabo'ãb4iis e &oio ré6 co

a rodG, o meu sinceE ob,iqadol



  

 

 

  

  

palavras-chave 

 
Amplificador Óptico Semicondutor, Pontos Quânticos. 
 

resumo 
 

 

O presente trabalho teve como objectivo o estudo, por simulação, do 
desempenho de amplificadores ópticos semicondutores, baseados em pontos 
quânticos, QD-SOA, com utilização em aplicações não lineares. 
Para tal, foram implementadas aplicações computacionais de QD-SOAs, 
baseadas em modelos físicos existentes e que permitiram simular diferentes 
aplicações a operarem a 40 Gbit/s. 
O efeito não linear da modulação cruzada da fase, foi estudado, recorrendo à 
avaliação do desempenho de uma porta lógica XOR. A auto-modulação da 
fase foi avaliada, através da simulação da supressão parcial de uma banda 
lateral utilizando QD-SOAs. Por fim, os efeitos não lineares da mistura de 
quatro ondas, e da modulação cruzada do ganho, foram considerados através 
da simulação de duas técnicas de conversão de comprimento de onda, 
totalmente no domínio óptico. 
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abstract 

 

The present work aims the performance study, by simulation, of semiconductor 
optical amplifiers based on quantum-dots, QD-SOAs, in non-linear applications. 
Numerical simulators were built for QD-SOAs based on existing physic models, 
which allowed the simulation of different applications operating at 40 Gbit/s. 
The cross-phase modulation non-linear effect was study through the 
performance evaluation of a XOR logical gate. For the self-phase modulation  
the partial suppression of a sideband using QD-SOAs was simulated and 
analysed. Finally, the nonlinear effects of four-wave mixing and cross-gain 
modulation were implemented in two different techniques of wavelength 
conversion. 
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Introdução 

 

1.1. Enquadramento, motivação e objectivos 

Actualmente, as redes de comunicações ópticas constituem uma parte fundamental 

da infra-estrutura global de telecomunicações. A fibra óptica é, sem dúvida, um dos 

principais componentes que tornaram possível a actual infra-estrutura, uma vez que é o 

único meio conhecido capaz da transportar simultaneamente múltiplos canais com ritmos 

de transmissão de vários Gbit/s [1,2]. Apesar do excelente desempenho das fibras ópticas 

como meio de transmissão de grandes volumes de informação, outros componentes são 

necessários para a realização de funções fundamentais ao funcionamento das redes ópticas. 

Um dos objectivos propostos para as próximas gerações de comunicações ópticas é tornar 

as redes totalmente transparentes. Esse objectivo só será concretizado quando for possível 

realizar operações como o encaminhamento, a conversão de comprimento de onda, a 
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extracção e inserção de canais, a reformatação, etc., utilizando dispositivos que realizem 

essas funções totalmente no domínio óptico [1-5]. 

Os amplificadores ópticos podem ser a chave para muitas das aplicações das futuras 

redes ópticas pois, para além de realizarem a sua operação fundamental de amplificação, 

podem ser projectados para desempenhar outras funções. Entre os diferentes 

amplificadores ópticos actualmente existentes, o amplificador óptico semicondutor, SOA 

(Semiconductor Optical Amplifier), é talvez o que tem maior potencial para realizar 

funções de processamento totalmente no domínio óptico, pois apresenta algumas 

propriedades não lineares ideais para o processamento de sinais a um elevado ritmo de 

transmissão. São também dispositivos que podem ser facilmente miniaturizados, 

permitindo com relativa facilidade a sua integração com outros componentes ópticos 

activos e passivos, originando desta forma outros componentes para as mais diversas 

aplicações [6]. 

Os primeiros SOAs surgiram praticamente em simultâneo com os lasers 

semicondutores, pois são dispositivos estruturalmente muito semelhantes. Têm uma região 

activa constituída por um material semicondutor, onde ocorre o ganho nos amplificadores e 

a geração de um feixe monocromático e coerente nos lasers, e partilham ambos os mesmos 

princípios físicos de funcionamento, que têm como base a emissão estimulada [7]. 

Desde o aparecimento do SOA, na década de 60, que os principais componentes de 

uma rede óptica têm acompanhado o desenvolvimento das várias gerações de 

comunicações ópticas. Quando se conseguiu atingir a nível comercial um ritmo de 

transmissão de 10 Gbit/s, o SOA já era um dos principais componentes de muitas 

aplicações [6]. Atendendo à rápida evolução desta tecnologia, um aumento do ritmo de 

transmissão das próximas gerações é previsível, não estando muito longe a chegada a nível 

comercial de redes ópticas a operarem a 40 Gbit/s ou mesmo velocidades superiores [4,8]. 

Para que se consiga um aumento do ritmo de transmissão, é necessário que os 

principais componentes tenham um tempo de resposta muito mais curto. O SOA mais 

comum, que é constituído por uma região activa formada por um material semicondutor 

bulk (ou maciço), já começa a mostrar-se limitado no desempenho de algumas funções de 

processamento a 40 Gbit/s, devido principalmente ao seu tempo de resposta relativamente 

longo, quando comparado com a duração dos símbolos binários transmitidos. De forma a 



Universidade de Aveiro Capítulo 1 – Introdução 
    

 3 

conseguir diminuir o tempo de resposta dos SOAs, tem sido feito um esforço crescente 

para o seu desenvolvimento. O principal domínio de evolução deste dispositivo tem a ver 

com a estrutura do material semicondutor da região activa. Progressos significativos têm 

sido conseguidos através da utilização na região activa de estruturas semicondutores com 

poços quânticos simples ou múltiplos. Uma evolução mais recente tem a ver com a 

possibilidade de se construir uma região activa baseada em pontos quânticos de materiais 

semicondutores [6,9]. Os pontos quânticos são estruturas nanométricas, que já mostraram 

ter algumas propriedades excelentes para aplicações em dispositivos fotónicos. A 

possibilidade de se projectar a região activa de um SOA baseada em pontos quânticos,  

QD-SOA (Quantum-Dot Semiconductor Optical Amplifier), é uma proposta recente para 

um dispositivo capaz de superar muitas das limitações dos SOAs bulk e de poços 

quânticos. A tecnologia associada ao crescimento de pontos quânticos ainda está a dar os 

primeiros passos, pelo que os QD-SOAs são uma promessa ainda por concretizar [9-13]. 

Em resumo, o objectivo deste trabalho é estudar, através de análise e simulação 

computacional, o desempenho dos QD-SOAs em algumas aplicações para uso nas futuras 

gerações dos sistemas de comunicação ópticos, que se prevê que utilizem elevados ritmos 

de transmissão totalmente no domínio óptico. Para a concretização deste objectivo, é 

necessário o desenvolvimento de simuladores baseados em modelos de QD-SOAs. 

1.2. Estado da arte 

Desde a altura em que foi possível realizar a formação de pontos quânticos em 

materiais semicondutores, em 1994, que o interesse na aplicação destas novas estruturas 

em dispositivos fotónicos tem vindo a aumentar [13]. O interesse por dispositivos baseados 

em pontos quânticos recaiu inicialmente nos lasers, não demorando muito tempo até se 

pensar em aplicar pontos quânticos nos SOAs. Os QD-SOAs são uma extensão natural dos 

SOAs bulk e de poços quânticos, pois desde cedo se percebeu que quanto menor for o 

número de dimensões de confinamento da região activa mais favoráveis são as 

características de funcionamento [10,14]. Uma das principais vantagens da utilização de 

pontos quânticos é o facto de se conseguir confinar completamente os electrões nas três 

dimensões espaciais a uma escala nanométrica, possibilitando assim, uma resposta 

dinâmica mais rápida [7]. 
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O estado actual do desenvolvimento dos QD-SOAs deve-se principalmente a 

modelos desenvolvidos por alguns autores, que serviram de base a estudos de simulação 

computacional. Desta forma foi possível confirmar muitas das promissoras características 

dos QD-SOAs, fazendo prever a sua ampla utilização nas próximas gerações de sistemas 

de comunicação ópticos [15]. 

Os QD-SOA têm as seguintes características principais: uma elevada potência de 

saturação para baixas potências do sinal, que é uma consequência directa da discretização 

da estrutura energética da região activa; um baixo consumo de energia; a potência de 

saturação pode ser controlada alterando a corrente de polarização sem que o ganho seja 

alterado; a recuperação do ganho após a saturação é muito mais rápida do que nos SOAs 

bulk, o que permite o processamento de impulsos de curta duração (< 10 ps); o ganho no 

regime saturado mantém-se praticamente constante, o que possibilita o processamento de 

sinais de elevado ritmo de transmissão sem que se observe o efeito de memória 

(patterning); permitem também o processamento de múltiplos comprimentos de onda sem 

que ocorra modulação cruzada [3,10,12,13]. 

Muitas aplicações com base em QD-SOAs foram já identificadas, sendo expectável 

a sua implementação num futuro próximo. Devido à rápida recuperação do ganho após 

saturação, mantendo-se de seguida praticamente constante, possibilitam a reformatação e 

regeneração de sinais (2R) com ritmos de transmissão elevados. Podem ser utilizados para 

realizar a conversão de comprimento de onda totalmente no domínio óptico, através da 

modulação cruzada do ganho, XGM (Cross-Gain Modulation), ou através da mistura de 

quatro ondas, FWM (Four-Wave Mixing). Também podem ser utilizados como 

comutadores ópticos, ou então desempenhar funções em diversos elementos de uma rede 

óptica, como por exemplo, em OLTs (Optical Line Terminals), OADMs (Optical Add-

Drop Multiplexers) e OXCs (Optical Cross-Connects) [6,10,12,13,15,16]. 

O desenvolvimento de técnicas que permitam o crescimento de pontos quânticos 

uniformes e de grande qualidade estrutural ainda está a dar os primeiros passos, pelo que 

actualmente os QD-SOAs ainda não passam de uma promessa para utilização comercial 

massiva. No entanto, devido à necessidade de um elevado desempenho funcional nas 

futuras gerações de sistemas de comunicação ópticos, é de esperar o seu rápido 

desenvolvimento. 



Universidade de Aveiro Capítulo 1 – Introdução 
    

 5 

1.3. Estrutura da dissertação 

Esta dissertação está organizada em 5 capítulos. Neste primeiro capítulo é 

apresentado o contexto em que se enquadra o tema deste trabalho, realçando a importância 

dos QD-SOAs nas futuras gerações de sistemas de comunicação ópticos. São também 

descritos os principais objectivos, a estrutura e a organização da dissertação, bem como as 

principais contribuições conseguidas com este trabalho. 

No capítulo 2 são estudados os principais conceitos relacionados com os            

QD-SOAs, servindo como uma introdução ao tema principal deste trabalho. É feita uma 

abordagem inicial aos conceitos comuns a todos os tipos de amplificadores ópticos 

semicondutores, tais como a estrutura física e características gerais de funcionamento, 

passando depois para o principal elemento que distingue os vários tipos, a região activa. Na 

secção dedicada à região activa são estudados com algum detalhe os conceitos necessários 

à compreensão e realização deste trabalho, tais como o conceito de ponto quântico, os 

métodos de formação de pontos quânticos, os mecanismos de ganho, etc. São também 

brevemente descritos os principais efeitos não lineares que ocorrem nos SOAs, uma vez 

que podem ser utilizados em algumas aplicações importantes. 

O capítulo 3 é dedicado aos modelos de QD-SOAs. Nesse capítulo começa-se por 

apresentar um breve resumo dos diferentes critérios que podem ser adoptados na 

elaboração de um modelo. São descritos em pormenor alguns modelos de diferentes 

autores, tendo sido alteradas a notação e metodologia adoptadas pelos autores, por forma a 

facilitar e tornar mais objectiva a compreensão e ligação entre os diferentes modelos. São 

também descritos os algoritmos utilizados nos simuladores implementados, e são 

apresentados resultados de simulação que mostram algumas características de 

funcionamento dos QD-SOAs. 

O capítulo 4 é dedicado ao estudo por simulação de algumas aplicações baseadas 

em efeitos não lineares induzidas nos QD-SOAs. Foram estudadas quatro aplicações em 

que os QD-SOAs são o componente principal, cada uma delas baseada num efeito não 

linear distinto. Na secção 4.2 é simulado o funcionamento de uma porta lógica XOR, 

baseada no efeito não linear da modulação cruzada da fase, XGM. Na secção 4.3 é 

estudado o desempenho de um QD-SOA na conversão de um sinal modulado em banda 

lateral dupla, DSB (Double Side-Band), para banda lateral vestigial, VSB (Vestigial Side-
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Band), baseada na auto-modulação de fase, SPM (Self-Phase Modulation). Nas secções 4.4 

e 4.5 são simuladas duas formas de conversão de comprimento de onda totalmente no 

domínio óptico, uma baseada na modulação cruzada do ganho, XGM, e outra na mistura de 

quatro ondas, FWM. O desempenho dos QD-SOAs nas quatro aplicações foi simulado para 

um ritmo de transmissão de 40 Gbit/s, mas é também apresentada uma previsão do seu 

desempenho para ritmos mais elevados. 

Por fim, no capítulo 5 são apresentadas as conclusões deste trabalho e algumas 

sugestões para trabalho futuro. 

1.4. Principais contribuições 

Com a concretização deste trabalho, conseguiram-se algumas contribuições para o 

conhecimento e desenvolvimento dos QD-SOAs, tais como: 

Foi feita uma revisão do estado da arte, o que permite uma melhor compreensão 

dos fundamentos da física quântica que constituem a base racional para o estudo dos     

QD-SOAs. 

Foi realizado um estudo comparativo de modelos de QD-SOAs desenvolvidos por 

diferentes autores, com base no qual foram identificadas correspondências entre diferentes 

notações e grandezas físicas, conseguindo-se assim escrever as equações dinâmicas de 

forma unificada, o que tornou mais clara a ligação entre os diferentes modelos. 

Foram construídos dois simuladores baseados em modelos distintos, possibilitando 

assim a sua mútua validação. 

Foram estudadas quatro aplicações com QD-SOAs, cada uma delas baseada num 

efeito não linear, o que permitiu compreender melhor as características de funcionamento e 

desempenho dos QD-SOAs. 

Com base em resultados produzidos neste trabalho, foi publicado um artigo numa 

conferência, apresentado oralmente, sobre o estudo por simulação do desempenho de um 

QD-SOA na conversão de comprimento de onda por FWM a 40 Gbit/s [17]. 



��������������������	����	����	����	���� 				

Amplificadores ópticos semicondutores 
baseados em pontos quânticos 

 

2.1. Introdução 

Historicamente o SOA surgiu a partir do laser semicondutor, sendo idêntico o 

princípio de funcionamento de ambos os dispositivos. O fenómeno físico responsável pelo 

funcionamento destes dispositivos é a emissão estimulada, mecanismo responsável pela 

geração de um feixe óptico coerente nos lasers e do ganho nos amplificadores. Ao 

contrário dos lasers, os SOAs são projectados para que as reflexões na região activa sejam 

minimizadas, funcionando assim em modo de onda progressiva [6]. 

A estrutura dos materiais semicondutores da região activa dos SOAs começou, à 

semelhança dos lasers, por ser uma estrutura bulk (ou maciça). Devido às propriedades dos 

pontos quânticos, a comunidade científica tem vindo cada vez mais a reunir esforços no 

sentido de aperfeiçoar as técnicas de crescimento destas estruturas, para que a integração 
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em dispositivos fotónicos comerciais seja uma realidade [9,18]. Devido às suas 

características, os SOAs baseados em estruturas de pontos quânticos (QD-SOAs), são 

potenciais dispositivos de eleição numa alargada gama de aplicações das próximas 

gerações de sistemas de comunicação ópticos, onde a velocidade de processamento dos 

actuais dispositivos é insuficiente [9,15,19]. 

Este capítulo é dedicado às características gerais dos SOAs, e de uma forma mais 

particular, às características distintivas dos QD-SOAs. Na secção 2.2 são abordados os 

conceitos básicos gerais de todos os SOAs, tais como a estrutura física, o ganho e a 

saturação.  

Na secção 2.3 são apresentadas as principais características que distinguem os   

QD-SOAs dos restantes SOAs. É através das características únicas dos pontos quânticos 

que as potencialidades dos QD-SOAs se revelam, pelo que será apresentado em primeiro 

lugar, o conceito de ponto quântico e as suas principais características e métodos de 

fabrico. De seguida é feita uma descrição da estrutura da região activa baseada em pontos 

quânticos e todos os mecanismos envolvidos no funcionamento do amplificador. 

Por fim, na secção 2.4 são descritos os efeitos não lineares mais importantes que 

ocorrem em todos os SOAs. Tratam-se de não linearidades com características relevantes, 

para aplicações de processamento de sinal em sistemas de comunicação ópticos de alto 

débito.    

2.2. Conceitos básicos sobre SOAs 

O ganho do amplificador, a potência de saturação, a largura de banda e o ruído são 

características comuns a todos os amplificadores ópticos e que descrevem o seu 

desempenho. Nesta secção são descritos os conceitos gerais de um SOA, de forma a servir 

de introdução aos QD-SOAs. 

2.2.1.  Estrutura 

Um SOA é um dispositivo optoelectrónico, que sob determinadas condições, 

amplifica sinais ópticos. Evoluiu a partir dos lasers semicondutores, e como tal, a estrutura 
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física de ambos os dispositivos é muito semelhante. É constituído por uma região activa 

semicondutora onde ocorrem os mecanismos de ganho, tal como ilustrado na Figura �2-1. 

Nesta região são injectados portadores através de uma corrente de polarização externa, por 

forma a que se verifique inversão da população, condição necessária à emissão estimulada 

e consequente ganho [6,7]. Em geral, qualquer sinal óptico que incida externamente na 

região activa vai sofrer alterações na sua amplitude e fase, que depende do comprimento de 

onda do sinal incidente, da corrente de polarização, etc. Depende também da potência 

óptica em cada ponto do percurso do sinal óptico pela região activa. Embora a estrutura 

seja essencialmente análoga à de um laser, não dispõe de realimentação óptica, pelo que 

não pode gerar por si só um sinal óptico coerente. Este tipo de amplificador é chamado de 

amplificador de onda progressiva, TW (Traveling-Wave), pois o sinal óptico apenas viaja 

num sentido [1,3,6]. 

 

Figura �2-1 – Ilustração da estrutura física de um amplificador óptico semicondutor, SOA. 

Para minimizar as reflexões nas facetas diversas técnicas são aplicadas, tais como o 

acrescento de camadas anti-reflectoras, ou então como em alguns casos, são projectadas 

regiões activa com ligeiras inclinações relativamente às interfaces, o que permite diminuir 

as reflexões [1,6]. 

As dimensões de um SOA são em geral bastante reduzidas, com comprimentos da 

ordem dos poucos milímetros. São também de fácil integração com outros dispositivos, 

como lasers, moduladores, etc. e potencialmente menos dispendiosos que os EDFAs 

(Erbium Doped Fiber Amplifier) [1,6].  
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2.2.2.  Ganho 

O ganho do amplificador, G, é uma figura de mérito de todos os amplificadores, e é 

definido como a razão entre uma grandeza medida à saída e uma grandeza medida à 

entrada. Num SOA podemos definir o ganho de potência como a razão entre a potência de 

saída, Pout, e a potência de entrada, Pin: 

 out

in

P
G

P
=  (2.1) 

Tal como numa cavidade ressonante de um laser, a intensidade da radiação com 

fotões de energia hν, varia de uma forma exponencial com a distância [2]. Para uma única 

passagem pela região activa do SOA, o ganho do amplificador, G, pode ser determinado 

através de [2,6]: 

 ( ) ( )exp exp
m loss

G g L gLα� �= Γ − ≡� �  (2.2) 

onde Γ é o factor de confinamento óptico, gm é o coeficiente de ganho do material, αloss é o 

coeficiente de perdas do material e L o comprimento da região activa. O ganho por unidade 

de comprimento, g(z), definido como a diferença entre o ganho do material e as perdas, 

para um SOA é a diferença entre a emissão estimulada e o somatório dos restantes 

processos de perdas no interior da região activa [6]. O parâmetro  gm descreve o ganho do 

material por unidade de comprimento, e é determinado através do balanço entre os 

coeficientes de emissão e absorção estimulada, que para além de dependerem de 

parâmetros específicos de cada material, é também função da concentração de portadores 

na região activa, N, e da frequência dos fotões incidentes, ν [6,20].     

O ganho do amplificador pode ser determinado considerando a equação de 

propagação da potência ao longo do seu percurso pela região activa [6]: 

 ( ) ( ),
P

g N P z
z

ν
∂

=
∂

 (2.3) 

que tem como solução [6]: 

 ( ) ( )exp ,
in

P z P g N zν= � �� �  (2.4) 
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Assim na equação (2.4), substitui-se z pelo comprimento do amplificador, L, e determina-

se a potência à saída em função da potência à entrada do amplificador. 

2.2.3.  Saturação 

Com o aumento da potência na entrada do amplificador, o número de portadores 

disponíveis para que haja ganho diminui. Se a potência de entrada for demasiado elevada, 

vai existir um ponto de operação para o qual não é possível existir mais ganho devido à 

falta de portadores. A densidade de portadores ao longo do comprimento da região activa é 

dependente da potência do sinal em cada ponto. Na determinação do ganho do 

amplificador, assumiu-se que o ganho era linear com a potência de entrada. Uma expressão 

para o ganho do amplificador em função da potência de entrada pode ser derivada através 

do ganho por unidade de comprimento, que como foi referido anteriormente, depende da 

densidade de portadores e da frequência dos fotões incidentes, g(N,ν), e pode ser 

determinado em função da sua localização ao longo do amplificador através de [2]: 

 ( )
( )

0

1
sat

g
g z

P z

P

=

+

 (2.5) 

onde g0 é o ganho não saturado por unidade de comprimento na ausência de sinal à 

entrada, e Psat é a potência de saturação do amplificador, definida como a potência que 

reduz o ganho por unidade de comprimento para metade do seu valor máximo [2,6]. 

Substituindo (2.5) na equação do ganho do amplificador, (2.2), determina-se G para 

qualquer potência de entrada do amplificador [2]: 

 01 lnsat

in

P G
G

P G

� �
= + � �

	 

 (2.6) 

em que G0 é o ganho do amplificador na ausência de sinal à entrada, G0 = exp(g0L). 

2.2.4. Largura de banda 

A largura de banda de um amplificador, ∆ωA, representa a dimensão do intervalo 

de frequências em que o amplificador é mais eficiente na amplificação. Uma vez que o 
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ganho do material depende da frequência, pode-se determinar essa dependência através da 

seguinte expressão [1]: 

 ( )
( )

0
2 2

0 21 in sat

g
g

T P P
ν

ν ν
=

+ − +
 (2.7) 

onde ν0 é a frequência correspondente ao valor máximo do ganho por unidade de 

comprimento, e T2 é um parâmetro conhecido como tempo de relaxação do dipolo, que 

apresenta valores típicos inferiores a 1 ps [1]. Se consideramos o regime de não saturação, 

Pin /Psat << 1, a equação (2.7) mostra que o ganho é máximo quando ω = ω0. Quando         

ω ≠ ω0, verifica-se que a dependência do ganho com a frequência apresenta um perfil 

Lorentziano. A largura de banda do ganho, ∆ν, definida como a largura a meia altura do 

espectro do ganho por unidade de comprimento, é determinada através da equação (2.7) 

por [1]: 

 
2

2

T
ν∆ =  (2.8) 

O ganho por unidade de comprimento, g(ν), e o ganho do amplificador, G(ν), têm 

valores máximos quando ν = ν0 e decrescem com o aumento de |ν − ν0|. No entanto, G(ν) 

decresce muito mais rapidamente do que g(ν), logo a largura de banda do amplificador, 

∆νA, é definida pela largura a meia altura do perfil do ganho do amplificador, determinado 

através das equações (2.6) e (2.8): 

 
( )0

ln 2

ln 2
A

G
ν ν

� �
∆ = ∆ � �

� �
 (2.9) 

Amplificadores com uma largura de banda elevada são obviamente desejados, uma 

vez que o ganho se torna aproximadamente constante para sinais com frequências 

próximas de ν0, o que permitem processar múltiplos canais [1,3,6].  

2.2.5.  Ruído 

O ruído dos amplificadores ópticos é originado pela emissão espontânea, ASE 

(Amplified Spontaneous Emission). A ASE resulta da associação de duas transições de 

portadores na região activa: as transições provocadas por emissão espontânea, que geram 
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fotões de diferentes comprimentos de onda com fase aleatória e as transições devido à 

emissão estimulada induzidas pela emissão espontânea, que amplifica os fotões gerados 

nas transições espontâneas [6]. Um parâmetro comum que quantifica a ASE é o factor de 

ruído, F, que geralmente depende de diversos parâmetros que governam o ruído térmico 

associado à detecção. Podemos determinar uma expressão para F através de [1-3,6]: 

 

in

out

SNR
F

SNR
=

 (2.10) 

onde SNRin(out) é a relação sinal/ruído após fotodetecção ideal à entrada (saída) do 

amplificador, limitada apenas por ruído quântico e considerando uma eficiência unitária 

[1,2,6]. Se tivermos um amplificador onde a potência à saída é determinada por              

Pout = GPin, a razão sinal/ruído à entrada é dada por [1,2]: 

 
( )

2 2

2 2 2
in in

in

s in F F

I RP P
SNR

q RP h

π

σ ω ν ω
= = =

∆ ∆
 (2.11) 

onde I� = RPin é a fotocorrente média, R = q/hν é a responsividade de um fotodetector 

ideal com eficiência quântica ideal, e 2
sσ  é a média quadrática do ruído quântico do 

fotodetector na ausência de luz incidente, e que pode ser aproximado por [1]:   

 ( )2 2s in Fq RPσ ω≈ ∆  (2.12) 

sendo ∆ωF a largura de banda do fotodetector. A densidade espectral devido à emissão 

espontânea é aproximadamente constante com o ruído, e é determinada através de [1]: 

 ( ) ( )1sp spS G n hν ν= −  (2.13) 

onde nsp é o factor que quantifica a inversão da população. A razão sinal/ruído à saída do 

amplificador, SNRout, pode ser determinado por [1]: 

 
( )

2 2

2 2 4
in in

out

sp F

I RGP GP
SNR

Sσ σ ω
= = ≈

∆
 (2.14) 

Substituindo (2.11) e (2.14) em (2.10) obtemos o factor de ruído, que num caso 

limite em que o ganho do amplificador é muito superior à unidade, pode ser aproximado 

por [6]: 
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 2 spF n≈  (2.15) 

Esta relação mostra que a SNR do amplificador se degrada 3 dB num amplificador 

ideal com nsp = 1. Em aplicações para comunicações ópticas é sempre desejado que os 

amplificadores tenham um valor de F o menor possível [1-3,6,7].  

2.3. Região activa baseada em pontos quânticos 

A região activa é a componente principal de um SOA, pois é nela que se verificam 

todos os mecanismos de ganho. A estrutura semicondutora que a constitui pode ser de 

vários tipos, como uma estrutura bulk (ou maciça sem confinamento espacial, 3D), de 

poços quânticos (confinamento 2D), de fios quânticos (1D), ou então de pontos quânticos 

(confinamento nas três dimensões espaciais, 0D). 

 O tipo de estrutura pela qual é constituída a região activa de um amplificador é que 

define as suas características de operação. Nesta secção é feita uma abordagem geral sobre 

os diferentes tipos de estruturas semicondutoras existentes, com especial destaque às 

principais características que levam aos mecanismos de ganho de uma região activa 

baseada em pontos quânticos. 

2.3.1.  Definição de pontos quânticos 

Pontos quânticos são pequenas ilhas de nanocristais semicondutores, com 

dimensões inferiores ao raio de Borh [7]. O tamanho típico dos pontos quânticos é da 

ordem dos 2 a 10 nm, o que corresponde a 10 a 50 vezes o diâmetro médio de um átomo 

[7,15,18]. Como termo de comparação, uma estrutura bulk pode ter tamanhos da ordem de 

grandeza de alguns centímetros. Devido ao reduzido tamanho, os pontos quânticos 

apresentam confinamento dos portadores, (electrões e lacunas), nas três direcções 

espaciais, o que os torna completamente localizados, levando a que sejam comparados a 

um “átomo artificial”. De facto, verifica-se que algumas das suas propriedades se 

assemelham bastante às de um electrão confinado numa caixa, onde existe uma 

discretização dos níveis de energia [10]. 
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O grau de confinamento dos portadores em cada uma das três direcções espaciais é 

que distingue os diferentes tipos de estruturas, (ver Figura �2-2). Dependendo das direcções 

espaciais em que se faz o confinamento, podemos ter quatro configurações: 3D, 2D, 1D e 

0D. Para 3D, não existe nenhuma dimensão espacial confinada, o que corresponde a uma 

estrutura bulk. Na configuração 2D, uma dimensão espacial é confinada, o que corresponde 

a um poço quântico. Com 1D, duas dimensões estão confinadas, o que dá origem a um fio 

quântico. Quando confinamos a estrutura nas três dimensões, 0D, temos então um ponto 

quântico [7,9]. 

 

Figura �2-2 – Confinamento espacial em diferentes tipos de estruturas semicondutoras.  

O reduzido tamanho das três dimensões espaciais dos pontos quânticos faz com que 

os portadores sofram confinamento quântico, o que vai alterar a densidade de estados 

[7,9,10,15,18]. 

2.3.2.  Densidade de estados 

Para caracterizar as propriedades físicas das estruturas semicondutoras é 

fundamental a determinação da densidade de estados. A densidade de estados depende 

principalmente da dimensão das estruturas, da energia associada e da magnitude do vector 

momento das partículas envolvidas. Para uma determinada estrutura, a energia do nível 

associado a um electrão na banda de condução pode ser determinada através de [5,7]: 

 
2 2

2
c

e

k
E

m
=
�

 (2.16) 

onde k é a magnitude do vector momento, me é a massa efectiva dos electrões na banda de 

condução e �  é a constante de Planck. Se isolarmos o vector k, fica: 
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2

2 e cm E
k =

�

 (2.17) 

A solução de onda estacionária requer que os componentes do vector k assumam valores 

discretos. No caso de uma estrutura bulk, em que não existe nenhum tipo de confinamento 

(3D), o vector k poderá ter as seguintes soluções [7]: 

 ( ) ( )1 2 3 1 2 3, , / , / , / , , , 1, 2,3...
x y z

k k k k q d q d q d q q qπ π π= = =
 (2.18) 

onde d é a dimensão lateral de uma caixa cúbica (3D). O número de estados disponíveis 

compreendidos entre os números de onda k + dk, por unidade de volume, ρ3D(k), pode ser 

determinado por [7]: 

 
( )

2
3

2

D k
kρ

π
=

 (2.19) 

e a densidade de estados por unidade de energia e unidade de volume, ρ3D(E), [7]: 

 ( ) ( )
3

2
3 3

2 2

21

2
D D e

c

mdk
E k E E

dE
ρ ρ

π

� �
= = −� �

	 
�

 (2.20) 

Num poço quântico existe um confinamento numa dimensão (2D), e a densidade de 

estados por número de onda e por unidade de área é dada por [7]: 

 
( )2D k
kρ

π
=

 (2.21) 

Da mesma forma que para uma estrutura sem confinamento, a densidade de estados por 

unidade de energia e unidade de área pode ser determinada através de: 

 ( ) ( )2 2

2

D D emdk
E k

dE
ρ ρ

π
= =

�

 (2.22) 

Verifica-se pela equação anterior que a densidade de estados para um poço quântico não 

depende da energia. No entanto, para níveis de energia superiores ao máximo da energia do 

hiato, existe um número significativo de estados possíveis [7]. Tendo em conta os outros 
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níveis de energia dum poço quântico, a densidade de estados toma a forma de uma função 

escada com a energia [7]: 

 ( ) ( )2

2

D e
i

i

m
E H E Eρ

π
= −�
�

 (2.23) 

onde H (E - Ei) é a tradicional função escada de Heaviside, que tem o valor zero quando  E 

é menor que Ei e o valor 1 quando E é maior ou igual a Ei. Ei é o i-ésimo nível de energia 

do poço quântico [7]. 

Num fio quântico, onde o confinamento é bidimensional, (1D), a densidade de 

estados por número de onda e por unidade de comprimento, multiplicado por 2 devido ao 

efeito de spin, é [7]:  

 
( )1 2D
kρ

π
=

 (2.24) 

Como anteriormente, a densidade de estados por unidade de energia e unidade de 

comprimento é determinada através de: 

 ( ) ( )1 1

2

1 1D D emdk
E k

dE E
ρ ρ

π
= =

�

 (2.25) 

Para descrever mais do que um nível de energia a equação anterior altera-se para [7]: 

 ( )
( )1

2

21 i iD e

i i

n H E Em
E

E E
ρ

π

� �−
= � �� �−	 


�
�

 (2.26) 

onde ni é o factor de degenerância. Para estruturas quânticas com dimensões menores que 

2, é possível que para o mesmo nível de energia ocorra mais do que um confinamento dos 

estados de energia. Por essa razão foi introduzido o factor ni [7]. 

Para pontos quânticos, (0D), o vector k está quantificado em todas as direcções. 

Todos os estados possíveis são discretos e podem ser determinados através da aproximação 

por uma função delta da energia, δ(E) [7]. 

Na Figura �2-3 está representado graficamente a dependência da densidade de 

estados para as quatro configurações possíveis de confinamento em função da energia. 
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Figura �2-3 – Densidade de estados em função da energia para diferentes estruturas semicondutoras: 
bulk (3D), poço quântico (2D), fio quântico (1D) e ponto quântico (0D). 

2.3.3.  Crescimento de pontos quânticos 

Actualmente o crescimento de pontos quânticos de alta qualidade ainda é um 

processo bastante complexo, uma vez que se tratam de estruturas de dimensões 

extremamente reduzidas. Com o aperfeiçoamento de algumas técnicas, só nos últimos anos 

é que se tornou possível produzir matrizes de pontos quânticos com relativa uniformidade, 

de forma a poderem ser utilizados em alguns protótipos de dispositivos. De acordo com os 

processos de crescimento existentes actualmente é possível distinguir três tipos de pontos 

quânticos: coloidais, litográficos e auto-formados [9,10,18]. 

Os pontos quânticos coloidais são pequenas estruturas criadas individualmente, que 

posteriormente são inseridas em forma de matriz noutros materiais, como por exemplo em 

vidros. Materiais típicos utilizados nestes tipos de pontos quânticos são por exemplos CdSe 

e InP [18].  

Na criação de pontos quânticos através de processos litográficos, matrizes de 

pontos quânticos são obtidas através da corrosão controlada de estruturas gravadas em 

superfícies de resinas fotossensíveis. Através desta técnica, o tamanho dos pontos 

quânticos é determinado pelo limite tecnológico do processo de litografia. A desvantagem 

desta técnica é que através dos processos químicos envolvidos na corrosão são gerados 

defeitos a nível da eficiência na emissão óptica dos pontos quânticos [18].  

A técnica de auto-formação de pontos quânticos é actualmente a mais 

desenvolvida. Consiste em utilizar um material cristalino como substrato, que serve de 

matriz para o arranjo cristalino do material a ser depositado. Se as condições 
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termodinâmicas forem as adequadas e as estruturas cristalinas dos materiais semelhantes, 

cresce sobre a película uma camada epitaxial. Através do método de crescimento de 

Volmer-Weber, também conhecido por crescimento 3D ou ilhas, há uma nucleação de 

pequenos aglomerados directamente na superfície do substrato, Figura �2-4 (b) [9]. Os 

núcleos, que se encontram separados no início, à medida que crescem vão-se juntando até 

formarem um filme contínuo. Este tipo de crescimento ocorre quando as forças que ligam 

os átomos entre si dentro do filme são maiores que as forças que os ligam ao substrato. 

Outro método de crescimento por auto-formação é o método de Frank-van der Merwe, 

também conhecido por crescimento 2D ou camada a camada, Figura �2-4 (a) [9]. Neste 

método o crescimento ocorre quando as forças de ligação dos átomos no filme são mais 

fracas que as forças de ligação ao substrato. Um método intermédio é o método de 

Stranski-Krastanov, que consiste numa combinação dos dois anteriores, Figura �2-4 (c) [9]. 

Por este método, o crescimento inicia-se através de uma fina camada sob tensão, que 

evolui até atingir uma espessura crítica. Quando atinge essa espessura, e devido à forte 

tensão que se verifica, a camada quebra e tende a relaxar, formando assim em 

determinados sítios estruturas tridimensionais. A unir todos os pontos quânticos fica uma 

camada constituída pelo substrato inicial, conhecida por wetting layer. É uma camada 

bastante fina e com grande confinamento a uma dimensão, e que tem características típicas 

de um poço quântico [9,10,18]. 

 

Figura �2-4 – Diferentes métodos de crescimento de pontos quânticos através da técnica de               
auto-formação: (a) Frank-van der Merwe, (b) Volmer-Web e (c) Stranski-Krastanov, [9]. 

O crescimento de pontos quânticos através do processo de auto-formação é muito 

mais simples e menos dispendioso relativamente aos outros dois, uma vez que não 

necessita de processos adicionais nem de infra-estruturas complexas. Um dos 

inconvenientes deste processo é relativo à forma e arranjo da matriz, que apresenta uma 

dispersão grande em relação ao tamanho dos pontos quânticos. A forma dos pontos 

quânticos assemelha-se muito a pequenos cones ou pirâmides, com comprimentos de base 

a variarem desde 1 ou 2 até às várias dezenas de nanómetros, e altura de poucos 
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nanómetros. Os materiais mais comuns neste processo são GaAs para o substrato e InAs 

para os pontos quânticos, com uma emissão óptica bastante eficiente. Por estes motivos, o 

crescimento de pontos pelo método de Stranski-Krastanov é actualmente o mais usado em 

protótipos de dispositivos baseados em pontos quânticos [9,10]. 

2.3.4.  Propriedades dos pontos quânticos 

Um dispositivo baseado em pontos quânticos ideais, consistiria numa matriz 

perfeita de pontos idênticos, onde os electrões e lacunas ligados aos pares, teriam estados 

de energia com os mesmos números quânticos [7]. Infelizmente as propriedades dos pontos 

quânticos reais nem sempre correspondem às propriedades desejadas. Em seguida são 

descritas as principais propriedades dos pontos quânticos, distinguindo as principais 

diferenças entre pontos quânticos reais e ideias. 

O ganho nos pontos quânticos é devido aos processos de recombinação estimulada 

que ocorrem entre os electrões nos níveis de energia da banda de condução e as lacunas na 

banda de valência, quando estimulados por fotões com energia igual à energia de transição. 

Como foi referido anteriormente, numa matriz de pontos quânticos crescidos através do 

método de Stranski-Krastanov, os pontos quânticos não são idealmente todos iguais, são 

caracterizados por terem uma dispersão no tamanho, forma e composição, o que provoca 

uma variação nos níveis de energia entre cada ponto quântico. Essa variação vai dar 

origem a uma largura espectral de possíveis transições a partir dos estados fundamentais de 

cada ponto quântico, que em geral tem a forma de uma distribuição Gaussiana, Figura �2-5, 

[9]. Esse espectro, que engloba todas as transições de um conjunto de pontos quânticos 

reais, é conhecido como espectro de transição não homogéneo. Numa matriz de pontos 

quânticos ideais esse espectro não se verificaria, seria apenas uma função delta, pois todos 

os pontos teriam a mesma energia de transição a partir do estado fundamental. Esse 

espectro de emissão devido à dispersão dos tamanhos dos pontos quânticos é conhecido 

como alargamento espectral não homogéneo, que pode ter valores da ordem de algumas 

dezenas de meV (largura a meia altura da função Gaussiana) [9,10,21,22].   
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Figura �2-5 – Representação do alargamento espectral não homogéneo para um conjunto de pontos 
quânticos. 

Outra característica referente ao espectro de emissão dos pontos quânticos está 

relacionada com o alargamento espectral homogéneo. Idealmente a densidade de estados 

num ponto quântico tornaria os estados discretos com transições bem definidas. Nos 

pontos quânticos reais essa discretização não se verifica, sendo mais realista aproximar a 

densidade de estados por uma função delta ligeiramente alargada [1]. A possibilidade de 

existir ganho a partir dos diferentes níveis de um ponto quântico real com estados não 

verdadeiramente discretos, tem como consequência uma largura espectral homogénea de 

possíveis transições. A distribuição do ganho para cada ponto quântico em função da 

energia de transição, tendo em conta todas as possíveis transições, é também muitas vezes 

aproximado por uma função Gaussiana, ou então para uma melhor aproximação, por uma 

função Lorentziana centrada na energia de transição do estado fundamental do ponto 

quântico, e que é conhecida como alargamento espectral homogéneo [9]. Não é uma 

característica de todo o conjunto de pontos quânticos, mas apenas do conjunto de pontos 

quânticos idênticos. Dependendo dos métodos de fabrico e dos próprios materiais, a 

largura a meia altura do alargamento espectral homogénea é bastante inferior ao 

alargamento espectral não homogéneo, tomando valores da ordem dos poucos meV 

(tipicamente <10 meV) [9,10,23,24]. Na Figura �2-6 estão representadas as distribuições 

dos alargamentos espectrais homogéneos e não homogéneos de um conjunto de pontos 

quânticos não uniformes. 
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Figura �2-6 – Distribuição do alargamento espectral homogéneo e não homogéneo num conjunto de 
pontos quânticos com diferentes níveis de energia. 

Uma das grandes potencialidades dos pontos quânticos é a possibilidade de terem 

um elevado ganho do material ou ganho por unidade de comprimento [15]. Num 

dispositivo baseado em pontos quânticos, um elevado ganho por unidade de volume só 

seria possível se o volume a considerar fosse na totalidade constituído apenas pelo volume 

dos pontos quânticos. Se de facto isso fosse possível, os pontos quânticos teriam um ganho 

por unidade de volume muito maior que as restantes estruturas, pois têm um elevado 

confinamento quântico. Na realidade o ganho por unidade de comprimento verificado em 

dispositivos é significativamente inferior às restantes estruturas, pois existe ‘um elevado 

espaçamento entre pontos quânticos’. Dispositivos com ganho por unidade de 

comprimento da ordem de 5 a 20 cm-1 são os mais referenciados [9,10,25-27]. 

A possibilidade de se conseguir uma dependência muito baixa do índice de 

refracção com a densidade de portadores é uma característica desejada em lasers e 

amplificadores. O factor de alargamento espectral, α, é um parâmetro que descreve essa 

dependência, e está directamente relacionada com as alterações do ganho através de [6]: 

 
4 dn

dg

π
α

λ
= −  (2.27) 

onde dn é a variação do índice de refracção que ocorre devido a pequenas variações do  

ganho óptico, dg, e λ é o comprimento de onda. Num ponto quântico ideal α seria muito 

próximo de zero, pois o ganho diferencial é muito maior do que nas restantes estruturas, e 

alem disso, a variação do índice de refracção é reduzida para transições no centro de um 

espectro simétrico, o que daria origem a um valo de α próximo de zero [9,10]. Num 

dispositivo baseado em pontos quânticos reais, devido à dispersão dos pontos quânticos e 
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também à presença da wetting layer, o espectro do ganho não é simétrico, deixando α de 

ter valores próximos de zero. Valores de α de 0.1, 1.0, 4.0 e até mesmo 8.0 são referidos 

em [9,10,28-30]. 

Como os estados de energia de um ponto quântico ideal são discretos, teoricamente 

seria possível reduzir consideravelmente a corrente de polarização dos dispositivos, pois 

não seria necessário bombear externamente muitos portadores para se conseguir a inversão 

da população. Em dispositivos reais esse facto não se verifica, uma vez que o 

aproveitamento dos portadores injectados para a inversão da população não é elevado, 

como resultado da baixa densidade de pontos quânticos. Trata-se portanto de uma 

ineficiência de portadores difícil de controlar, o que faz com que as densidades de 

correntes utilizadas nestes dispositivos sejam da mesma ordem de grandeza dos restantes 

amplificadores [10]. 

A estabilidade com a temperatura é uma característica dos pontos quânticos ideais. 

Devido ao forte confinamento dos portadores, não é possível remove-los através de 

excitação térmica, enquanto que nas outras estruturas a variação da temperatura conduz a 

uma redistribuição dos portadores, alterando assim as suas características. Como nos 

dispositivos reais é preciso ter em conta todo o volume constituinte da região activa, (que 

inclui também a wetting layer), a temperatura continua a ter um forte efeito, alterando o 

desempenho do dispositivo [10]. 

Como já foi referido, os pontos quânticos apresentam um ganho diferencial 

elevado. O ganho diferencial reflecte as variações do ganho modal devido à injecção 

externa de portadores [10]. Quando os portadores são injectados directamente em estados 

discretos, as transições entre níveis são muito mais rápidas do que quando se têm que 

redistribuir por todos os níveis de energia, tal como se verifica nas estruturas bulk e de 

poços quânticos. Devido ao facto de terem uma resposta rápida por parte dos portadores 

nas transições entre níveis, é que torna estes dispositivos atractivos. Devido ao baixo 

confinamento e à presença da wetting layer, o ganho diferencial de pontos quânticos reais é 

bastante reduzido, mas mesmo assim é muito mais elevado do que nas restantes estruturas 

[9,10].   
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2.3.5.  Estrutura da região activa 

Tal como é mostrado na Figura �2-1, a componente mais importante de um 

amplificador óptico semicondutor é a região activa, pois é nela que ocorrem os 

mecanismos de ganho. Os SOAs bulk têm uma região activa com um preenchimento 

uniforme de um único material semicondutor. Em amplificadores ópticos semicondutores 

baseados em pontos quânticos, a região activa é constituída por varias camadas de pontos 

quânticos sobrepostas, geralmente crescidos pelo método de Stranski-Krastanov, o que faz 

com que cada camada tenha uma wetting layer, Figura �2-7.  

 

Figura �2-7 – Região activa de um QD-SOA: (a) esquema global; (b) corte transversal; (c) camada de 
pontos quânticos [9].  

A região activa é um guia de ondas com um comprimento de alguns milímetros, 

uma largura de 1 a 10 µm e uma altura total (que engloba também a barreira de material de 

preenchimento) inferior a 1 µm. Cada wetting layer tem uma espessura da ordem de 1 a   

10 nm, e tal como já foi referido, apresenta propriedades do mesmo tipo de confinamento 

de um poço quântico [9,10]. 

2.3.6. Dinâmica dos portadores 

A descrição completa da dinâmica dos portadores em dispositivos baseados em 

pontos quânticos é, em geral, bastante complexa, uma vez que é necessário descrever um 

número bastante elevado de portadores e fotões com diferentes tipos de interacções, e com 

escalas temporais muito reduzidas. São também dispositivos muito dependentes dos 
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materiais utilizados, da sua composição, geometria, etc. No entanto é possível identificar, 

compreender e descrever completamente alguns dos principais mecanismos físicos 

envolvidos. Aos mecanismos mais complexos é sempre possível fazer uma descrição mais 

fenomenologia, recorrendo a simplificações cuidadas e sem perda de generalidade [10]. 

Consideremos uma região activa tal como descrita na secção anterior. Os 

portadores são injectados na barreira través de uma corrente externa, passando de seguida 

para a wetting layer, que funciona como um reservatório de portadores para os pontos 

quânticos. Os portadores são depois capturados pelos níveis mais elevados dos pontos 

quânticos, relaxando em seguida até atingirem o estado fundamental. Quando a inversão da 

população é atingida, ocorrem os mecanismos de recombinação estimulada a partir do 

estado fundamental, e o amplificador está apto a amplificar. Uma descrição mais completa 

dos principais processos envolvidos na dinâmica dos portadores dentro da região activa 

está representada esquematicamente na Figura �2-8, onde se considera um ponto quântico 

de dois níveis de energia: estado fundamental e estado excitado. 

 

Figura �2-8 – Representação esquemática da dinâmica dos portadores dentro da região activa com dois 
níveis de energia: estado fundamental e estado excitado. 

Considere-se o esquema da figura anterior. A dinâmica dos portadores (electrões 

quando nos referimos à banda de condução), pode ser entendida como se descreve em 

seguida: 

Depois de serem injectados por uma corrente externa e chegarem à wetting layer, 

uma fracção dos electrões é capturada pelo estado excitado dos pontos quânticos, com um 
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tempo médio de captura dado por τwe, e outra parte deles recombinam-se espontaneamente 

com um tempo médio dado por τsr. Depois de atingirem o estado excitado, parte dos 

electrões transitam para o estado fundamental através dos processos de relaxação, com um 

tempo médio dado por τeg, e outra parte volta de novo para a wetting layer através de um 

tempo de escape τew. Quando não existem fotões incidentes (sem nenhum sinal óptico 

aplicado), parte dos electrões no estado fundamental dos pontos quânticos voltam ao 

estado excitado através dos processos de excitação, com um tempo médio de τge. Tanto no 

estado excitado como no estado fundamental, parte dos electrões recombinam-se através 

dos processos de recombinação espontânea, com um tempo médio de τr. Os electrões que 

permanecem no estado fundamental dos pontos quânticos são os principais responsáveis 

pela inversão da população, ficando disponíveis para o mecanismo de recombinação 

estimulada e ganho do amplificador [10]. 

Os principais mecanismos envolvidos na dinâmica dos portadores são a captura e 

escape entre os pontos quânticos e a wetting layer, a excitação e relaxação dentro dos 

pontos quânticos, a emissão espontânea que ocorre em todos os níveis de energia da região 

activa e também a emissão estimulada a partir do estado fundamental, principal 

responsável pelo ganho do dispositivo. Estes mecanismos são descritos com mais detalhe 

em seguida. 

2.3.7. Captura, relaxação, escape e excitação 

A descrição dos processos de captura, relaxação, escape e excitação apresentados 

aqui, tal como é comum na literatura, são puramente fenomenológicos [10]. Nas transições 

que envolvem a wetting layer, como a captura e escape dos portadores, assume-se que os 

portadores transitam para os pontos quânticos e a partir deles, apenas a partir do seu nível 

mais baixo de energia. Na realidade, espera-se que sejam abrangidos todos os níveis de 

energia. No entanto o nível de energia dominante envolvido nos principais mecanismos é o 

nível mais baixo [9,10]. Quanto aos pontos quânticos, é sabido que os níveis de energia 

existentes não se resumem ao caso ideal, onde existe apenas o estado fundamental. A 

aproximação mais comum é como a representação da Figura �2-8, onde se consideram dois 

níveis de energia: o estado excitado e estado fundamental. Dependendo dos mecanismos 

que se pretendem descrever, também é frequente encontrar na literatura apenas o estado 
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fundamental, sem que a descrição se afaste muito da realidade [25,30]. Não com tanta 

frequência, alguns autores consideram outros níveis de energia, tal como o correspondente 

à barreira de preenchimento [9,31,32], e menos frequente, um nível contínuo a separar os 

pontos quânticos e a wetting layer [9,19]. Na descrição dos mecanismos envolvidos na 

dinâmica dos portadores que se segue, ter-se-á em conta apenas o nível mais baixo da 

wetting layer, o estado excitado e o estado fundamental dos pontos quânticos. É uma 

escolha justificada pelo facto de se conseguir uma grande simplificação de todos os 

principais mecanismos envolvidos, podendo ser facilmente generalizada para um sistemas 

em que se consideram mais níveis de energia. Ainda por questões de simplificação, 

considera-se que os electrões injectados por uma corrente externa são injectados 

directamente na wetting layer [10]. 

Todos os saltos quânticos entre estados localizados podem ser descritos através de 

taxas de transição, que dependem das probabilidades de ocupação dos estados envolvidos e 

pelos tempos de transição [7,9,10]. Assim, a taxa de captura de portadores por um ponto 

quântico ao nível mais baixo de energia da wetting layer, cap

weR , pode ser determinada 

através de [10]: 

 
( )1 e

w ccap w
we

cap we

N fN
R

t τ

−∂� �
= =� �

∂	 

 (2.28) 

onde Nw é a concentração de portadores no nível mais baixo de energia da wetting layer, 

e

cf  é a probabilidade de ocupação do estado excitado do ponto quântico na banda de 

condução, e τwe é o tempo médio de captura. O tempo médio de captura pode ser 

determinado da seguinte forma [10]: 

 1
we P A w

C C cZ Z f
τ =

+
 (2.29) 

onde P

CZ  e A

CZ  são os coeficientes de captura de Auger [7,9,10,33,34]. 

A taxa de relaxação dos portadores do estado excitado para o estado fundamental 

dos pontos quânticos pode ser descrita da mesma forma que a taxa de captura, uma vez que 

se tratam dos mesmos mecanismos envolvidos. Assim, a taxa de relaxação, rel

egR , é 

determinada por [10]: 
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( )1 g

e crel e
eg

rel eg

N fN
R

t τ

−∂� �
= =� �

∂	 

 (2.30) 

com Ne a concentração de portadores no estado excitado, g

cf  a probabilidade de ocupação 

dos electrões na banda de condução do estado fundamental do ponto quântico e τeg o tempo 

médio de  relaxação, que é dado por [10]: 

 1
eg P A w

R R cZ Z f
τ =

+
 (2.31) 

com P

RZ  e A

RZ  os coeficientes de relaxação  de Auger [7,9,10]. 

Como consequência dos processos de captura e relaxação vão surgir os processos 

de excitação e escape dos portadores [9,10]. A taxa de escape dos portadores do estado 

excitado do ponto quântico para a wetting layer, esc

ewR , pode ser determinada através do 

tempo de escape, τew, por [10]: 

 
( )1 w

e cesc e
ew

esc ew

N fN
R

t τ

−∂� �
= =� �

∂	 

 (2.32) 

onde w

cf  é a probabilidade de ocupação do estado mais baixo da wetting layer na banda de 

condução. Da mesma forma, a taxa de excitação dos portadores do estado fundamental 

para o estado excitado, exc

geR , pode ser determinada através do tempo de excitação, τge, 

através de [10]: 

 
( )1 e

g cgexc

ge

geexc

N fN
R

t τ

−∂� �
= =� �

∂	 

 (2.33) 

com Ng a concentração de portadores no estado fundamental dos pontos quânticos. 

Assumindo um estado de quase equilíbrio térmico, podemos considerar um número igual 

de portadores a transitarem por captura e escape, o que conduz à seguinte igualdade [10]: 

 
( ) ( )1 1w e

e c w c

ew we

N f N f

τ τ

− −
=  (2.34) 

Através da função de distribuição de probabilidade de ocupação de Fermi, que pode 

ser aplicada num estado de quase equilíbrio térmico, e tendo em conta que e e

e c cN fρ=  e 
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w w

w c cN fρ= , onde w

cρ  e e

cρ  são respectivamente as densidades de estados na banda de 

condução da wetting layer e estado excitado, obtemos a relação entre o tempo médio de 

captura e escape [10]: 

 exp
w w e

c c c
ew we e

c B

E E

k T

ρ
τ τ

ρ

� �−
= � �

	 

 (2.35) 

onde e

cE  é a energia do estado excitado na banda de condução do ponto quântico e w

cE  é a 

energia do nível mais baixo na banda de condução da wetting layer. Considerando um 

balanço entre a excitação e relaxação, pode-se determinar da mesma forma a relação entre 

os tempos médios de transição por excitação e relaxação [10]: 

 exp
e g

e c c
ge eg

g B

E E

k T

ε
τ τ

ε

� �−
= � �

	 

 , (2.36) 

onde se introduziu um parâmetro que quantifica a razão entre a degenerância do estado 

excitado e do estado fundamental, respectivamente εe e εg. Aqui, g

cE  é a energia do estado 

fundamental na banda de condução do ponto quântico. Os tempos de escape, τew, e de 

excitação, τge, determinados desta forma, só são validos no quase equilíbrio térmico, no 

entanto o erro induzido pela utilização desta aproximação é bastante reduzido, pelo que é 

muito frequente o uso desta aproximação fora do equilíbrio [9,10]. 

2.3.8. Recombinação espontânea 

Os processos em semicondutores que provocam recombinação espontânea podem 

ser divididos em três grupos: não radiativos, radiativos e através da recombinação de 

Auger [3,9]. Os processos não radiativos podem ser causados por defeitos ou imperfeições 

no dispositivo, onde a taxa de recombinação relativa a estes processos são muitas vezes 

assumidas lineares com a densidade de portadores [9,10]. Quanto aos processos radiativos, 

que são os responsáveis pela emissão de fotões através da recombinação espontânea de um 

electrão e uma lacuna, a aproximação mais frequente para a taxa de recombinação é 

através de uma dependência quadrática com a densidade de portadores [9]. Por fim, os 

processos de recombinação de Auger, que são processos que envolvem uma dispersão 

entre dois portadores, são aproximados por uma dependência cúbica com a densidade de 
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portadores [9]. É possível encontrar na literatura aproximações baseadas em dados 

experimentais, para a taxa de recombinação espontânea nos pontos quânticos e na wetting 

layer, [3,9,10]. Uma aproximação para a taxa de recombinação espontânea no estado 

excitado, esp

eR , e no estado fundamental, esp

gR , dos pontos quânticos, e que é usada com 

frequência, é a seguinte [10]: 

 , ,esp i i
i

esp r

N N
R i g e

t τ

∂� �
= = =� �

∂	 

 (2.37) 

onde Ni tanto pode ser a concentração de portadores no estado excitado, (i=e), ou do estado 

fundamental, (i=g), e τr é o tempo médio de recombinação espontânea, que em geral é 

considerado igual para os dois níveis [10]. Para as recombinações espontâneas a partir da 

wetting layer, a taxa pode ser determinada através de [10]: 

 esp w w
w

esp sr

N N
R

t τ

∂� �
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 (2.38) 

com 

 
2

1
sr

w wA BN CN
τ =

+ +  (2.39) 

Trata-se de uma expressão bastante referenciada na literatura para a determinação da taxa 

de recombinação espontânea em poços quânticos, onde A é um coeficiente que tem em 

conta as recombinações não radiativas provocadas pelos defeitos e imperfeições, B é o 

coeficiente radiativo e C descreve a recombinação de Auger [10]. 

2.3.9. Mecanismos de ganho 

A aproximação mais comum para determinar o ganho óptico de um ponto quântico 

sob incidência de fotões de energia hν, é através de uma generalização da aproximação 

usada para os dispositivos bulk, que se baseia nas “regras de ouro de Fermi”    

[7,9,10,23,35-37]. Assim, o ganho do material de um conjunto de pontos quânticos 

idênticos e com dois estados de energia, pode ser determinado através de [36]: 

 ( ) ( )( ), , , ,
, 1g e g e g e g e

m g e cv c c v
g h a B h E f fν ν= − + −  (2.40) 
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onde ag,e são constantes correspondentes a cada estado de energia, e que estão associadas à 

matriz de elementos de transição e à densidade volumétrica do ponto quânticos 

[9,10,35,36], ,g e

cE  são as energias na banda de valência correspondentes ao estado 

fundamental e excitado, ,
,
g e

c vf  são as probabilidades de ocupação dos dois estados nas 

bandas de condução, c, e de valência, v, e Bcv(hν − Eg,e) é a função distribuição do 

alargamento espectral homogéneo descrito na secção 2.3.4. Para uma distribuição 

Lorentziana, Bcv toma a seguinte forma [23,36,38]: 

 ( )
( )

( ) ( )

2

hom

, 2 2

, hom

cv g e

g e

E
B h E

h E E
ν

ν
− =

− +
 (2.41) 

com Ehom a representar a largura a meia altura do alargamento espectral homogéneo. Para 

determinar o ganho modal, que é a grandeza física utilizada em modelos de dispositivos, é 

necessário multiplicar o ganho do material pelo factor de confinamento dos pontos 

quânticos, Γ, [10]: 

 ( ) ( ), ,g e g e

mg h g hν ν= Γ  (2.42) 

Quando um fluxo de fotões com energia hν, S(hν), incide na região activa dos 

pontos quânticos, a taxa de emissão estimulada para cada nível do ponto quântico pode ser 

determinada através de [39]: 

 ( ) ( ),
,

est g e

g e

D

L
R g h S h

V
ν ν=  (2.43) 

sendo L o percurso percorrido pelos fotões dentro da região activa e VD o volume total dos 

pontos quânticos. 

A determinação da taxa de emissão estimulada para um conjunto de pontos 

quânticos com dispersão nos seus tamanhos é um pouco mais complexa. Para além de se 

ter em conta o alargamento espectral homogéneo de um ponto quântico, também é preciso 

ter em conta a contribuição do alargamento espectral não homogéneo, provocado pela 

dispersão dos tamanhos dos pontos quânticos. Uma aproximação típica para o ganho 

modal em cada nível de energia de um conjunto de pontos quânticos com dispersão nos 

seus tamanhos é a seguinte [9,10,19,23,24,29,36,37,40]: 
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onde ND é a densidade volumétrica de pontos quânticos, c é a velocidade da luz no vácuo, 

neff é o índice de refracção efectivo da região activa, ε0 é a permitividade  no vácuo, e me é 

a massa do electrão. O somatório da expressão anterior é feito sobre todas as combinações 

possíveis entre os estados da banda de condução e de valência, com �Mcv�g,e a matriz de 

elementos de transição para cada combinação com a energia de transição dada por (hνcv)g,e 

para cada nível de energia, ,g e

cf  e ,g e

vf  são as probabilidades de ocupação de cada nível na 

banda de condução e de valência. G(Eg,e − (hνcv)g,e) e B(hν - Eg,e) são respectivamente as 

funções que definem o alargamento espectral não homogéneo e homogéneo. 

Existe também recombinação estimulada através da wetting layer e da barreira de 

preenchimento. Em algumas publicações foram feitos estudos sobre o efeito dessas 

recombinações no desempenho dos QD-SOAs [32,39]. Esses estudos revelaram que na 

maioria das aplicações com QD-SOAs esses efeitos não têm consequências significativas, 

pelo que são frequentemente desprezadas nos modelos de QD-SOAs. Por esta razão não 

será incluída neste trabalho nenhuma abordagem aos mecanismos de ganho através da 

wetting layer e barreira. Ganhos modais da ordem dos 3 a 5 cm-1 são valores típicos 

encontrados na literatura [9,10]. O baixo ganho dos pontos quânticos na região activa 

limita claramente a gama de aplicações de dispositivos baseados neste tipo de estruturas. 

No entanto esse ganho pode ser aumentado com o aumento da concentração de pontos 

quânticos por camada, e também aumentando o número de camadas na região activa. 

Existem limites físicos para a concentração de pontos quânticos e do número de camadas 

na região activa, pois a partir de um certo valor vai existir um ponto em que os pontos 

começam a ficar demasiado próximos, perdendo as propriedades individuais de cada ponto 

quântico [9,10,12,22,24,36,37]. 

2.4. Efeitos não lineares 

Os efeitos não lineares em SOAs são causados principalmente pela variação da 

densidade de portadores induzida por sinais ópticos externos. Os tipos mais comuns de 
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efeitos são: modulação cruzada do ganho (XGM), modulação cruzada da fase (XPM), a 

auto-modulação de fase (SPM) e a mistura de quatro ondas (FWM) [6]. A maioria das 

aplicações mais promissoras com QD-SOAs são baseadas nestes efeitos. 

2.4.1. Modulação cruzada do ganho – XGM 

A modulação cruzada do ganho, XGM (Cross Gain Modulation), é um efeito não 

linear que ocorre quando um ou mais sinais de diferentes comprimentos de onda sofrem 

variações no ganho, devido às variações da densidade de portadores provocada por outro 

sinal de comprimento de onda diferente. O cenário mais simples para se compreender este 

efeito é considerar que temos à entrada de um QD-SOA dois sinais, um modulado com 

comprimento de onda λ1, e outro contínuo com comprimento de onda λ2, tal como 

ilustrado na Figura �2-9. Se os dois comprimentos de onda estiverem dentro do mesmo 

alargamento espectral homogéneo, ou seja, relativamente próximos para que o ganho de 

cada sinal provenha do mesmo grupo de pontos quânticos, então ambos os sinais vão ser 

afectados pela mesma concentração de portadores. Na inexistência do sinal modulado de 

comprimento de onda λ1, o sinal contínuo iria sentir um ganho constante, e à saída 

teríamos um sinal contínuo. Na presença de um sinal modulado, as alterações de potência 

alteram a concentração de portadores disponíveis para o ganho do sinal de entrada não 

modulado. Assim, num caso extremo em que o sinal modulado alterna entre um nível de 

potência nulo e outro com uma potência que satura o amplificador, o sinal não modulado 

vai sofrer dois ganhos diferentes. Quando a potência do sinal modulado é nula, o sinal não 

modulado vai sofrer um ganho G1, mas quando o nível de potência do sinal modulado 

satura o amplificador, os portadores disponíveis para o ganho do sinal não modulado vão 

ser menores, logo o ganho também vai ser menor, G0. O que resulta à saída é o sinal 

correspondendo ao comprimento de onda λ2, modulado pelo sinal de comprimento de onda 

λ1 [6]. 

 

Figura �2-9 – Princípio de funcionamento do efeito não linear da modulação cruzada do ganho, XGM, 
em QD-SOAs. 
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Trata-se de uma técnica de conversão de comprimento de onda, pois a informação 

contida no sinal modulado passa para outro comprimento de onda, onde se verifica apenas 

uma inversão dos níveis de potência. 

Nos amplificadores com uma região activa bulk, a partilha de portadores para o 

ganho ocorre para todos os comprimentos de onda da largura espectral do ganho do 

amplificador. Nos QD-SOAs, a largura espectral do ganho é definida pelo alargamento 

espectral não homogéneo pelo que, como foi referido anteriormente, para que haja partilha 

de portadores e se verifique a modulação cruzada do ganho, os comprimentos de onda têm 

que estar contidos no mesmo alargamento espectral homogéneo, que é relativamente 

menor que o verificado nos amplificadores bulk [6,9,10]. 

2.4.2. Auto-modulação e modulação cruzada da fase – SPM e XPM 

Como já foi referido anteriormente, o índice de refracção na região activa é 

dependente da concentração de portadores, o que implica que o ganho e a fase de um sinal 

óptico estejam ligados via saturação do ganho [6]. Esta ligação do ganho com a fase nos 

SOAs está relacionada através do factor de alargamento espectral, α, dado pela equação 

(2.27). Quando um impulso óptico viaja pela região activa do amplificador, provoca 

alterações na concentração de portadores, que por sua vez vão provocar alterações no 

coeficiente de propagação, através da alteração do índice de refracção. Devido ao tempo de 

vida finito dos portadores, as diferentes componentes do impulso vão sofrer diferentes 

mudanças de fase, que provocam alterações do espectro óptico do sinal. Este efeito é 

conhecido por auto-modulação de fase, SPM (Self-Phase Modulation), e pode ser usado 

para compensar a dispersão cromática provocada pela propagação de sinais pelas fibras 

ópticas [6]. 

Se mais do que um sinal é aplicado à entrada do amplificador, vai existir uma 

modulação cruzada da fase, XPM (Cross Phase Modulation), entre os dois sinais. A 

modulação cruzada da fase pode ser usada para a conversão de comprimento de onda ou 

então em aplicações com configurações interferométricas, em que se usa o amplificador 

para alterar a fase dos sinais por forma a criar interferência construtiva ou destrutiva [6]. 
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2.4.3. Mistura de quatro ondas – FWM 

A mistura de quatro ondas, FWM (Four-Wave Mixing), é um efeito não linear de 

terceira ordem. Enquanto que os efeitos de SPM e XPM originam uma modulação de fase 

do sinal, no efeito de FWM verifica-se uma troca de energia entre sinais com diferentes 

comprimentos de onda, originando a geração de novos sinais em novos comprimentos de 

onda [6,7]. A FWM num SOA é um efeito que ocorre quando dois sinais com a mesma 

polarização e de frequências ω0 e ω1 = ω0 − Ω  são injectados na região activa, Figura 

�2-10. Os campos injectados provocam uma modulação do ganho do amplificador através 

de uma frequência Ω, que por sua vez gera um novo campo óptico à saída do SOA, com 

uma frequência dada por ω2 = ω0 + Ω, [6,41]. 

 

Figura �2-10 – Princípio de funcionamento do efeito não linear da mistura de quatro ondas, FWM, em 
QD-SOAs. 

Muitas aplicações podem ser usadas recorrendo ao efeito não linear da mistura de 

quatro ondas em SOAs, incluindo a conversão de comprimento de onda, compensadores de 

dispersão, etc., [6]. 

Este capítulo foi dedicado aos amplificadores ópticos semicondutores baseados em 

pontos quânticos, QD-SOAs. Foram abordados os principais conceitos e características de 

operação comuns a todos os amplificadores ópticos semicondutores, como a estrutura 

física, o ganho, a saturação, a largura de banda e o ruído. Numa secção mais alargada 

dedicada à região activa, foram abordadas as características que distinguem os diferentes 

tipos de SOAs, com maior ênfase nas estruturas com pontos quânticos. Neste capítulo 

foram também descritos os efeitos não lineares mais importantes para aplicações com   

QD-SOAs, como a modulação cruzada do ganho, XGM, a auto-modulação e modulação 

cruzada da fase, SPM e XPM, e a mistura de quatro ondas, FWM.  
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Modelos de QD-SOAs 

 

3.1. Introdução 

Os QD-SOAs são dispositivos relativamente recentes que ainda não atingiram a 

fase comercial, estando ainda numa fase inicial do seu desenvolvimento. Actualmente, o 

desenvolvimento experimental de muitos dispositivos é acompanhado por um 

desenvolvimento “virtual”, através de modelos matemáticos que descrevem o 

funcionamento dos dispositivos reais com razoável fidelidade. Numa fase inicial do 

desenvolvimento de um dispositivo tão complexo como um QD-SOA, modelos que 

permitam simular o seu desempenho são fundamentais, pois permitem determinar qual ou 

quais as alterações e melhoramentos que deverão ser introduzidos. Com modelos 

computacionais é também possível alargar o número de pessoas envolvidas no 

desenvolvimento de novos dispositivos, pois muitas vezes um computador é a única 

ferramenta necessária. 
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Com os modelos de QD-SOAs existentes actualmente é difícil determinar quais os 

valores dos parâmetros a utilizar, uma vez que para cada aproximação é necessário um 

estudo bastante cuidado das adaptações dos parâmetros envolvidos. São dispositivos que 

envolvem milhões de pontos quânticos diferentes, pelo que uma abordagem directa em que 

se tenta modelar cada um dos pontos quânticos individualmente é praticamente impossível, 

o que torna obrigatório a utilização de aproximações, como por exemplo o agrupamento de 

pontos quânticos com características semelhantes. Aproximações como esta permitem 

simplificar bastante um modelo e não alteram significativamente a descrição das 

características reais que se pretende reproduzir. Pode acontecer que certos valores dos 

mesmos parâmetros sejam significativamente diferentes de modelo para modelo, 

dependendo das aproximações consideradas em cada um. Isso acontece frequentemente 

porque os dispositivos modelados são ligeiramente diferentes ou porque os métodos de 

modelação são diferentes, ou então simplesmente porque foi usada uma análise diferente 

dos dados experimentais [10]. É uma dificuldade acrescida, pois muitas vezes é difícil 

saber qual o valor correcto a usar em determinado modelo. 

Devido à dificuldade em reunir num só modelo toda a física envolvida num        

QD-SOA, foram desenvolvidos diferentes modelos, cada um dos quais modela apenas 

parte dos fenómenos envolvidos. Dois tipos de modelos muito comuns de QD-SOAs são: 

os modelos baseados em equações dinâmicas ou equações de taxa, modelos REM (Rate 

Equation Model) e os modelos baseados nas equações ópticas de Bloch, modelos MEM 

(Master Equation Model) [10]. Ao contrário dos modelos REM, os modelos MEM 

descrevem correctamente a distribuição dos portadores a baixas temperaturas, uma vez que 

nas aproximações utilizadas em REM se considera um preenchimento independente para 

cada nível de energia [10]. Os modelos REM só são uma boa aproximação quando o tempo 

de redistribuição dos portadores dentro dos pontos quânticos é bastante menor que a escala 

de tempo dos restantes processos que levam o sistema ao equilíbrio. À temperatura 

ambiente, a redistribuição térmica dos portadores é bastante rápida, quando comparada 

com os tempos envolvidos na recombinação espontânea, o que torna os modelos REM 

semelhantes aos modelos MEM [10]. Actualmente, os modelos preferidos para a simulação 

de QD-SOAs são os modelos REM, uma vez que para aplicações de interesse prático as 

temperaturas de operação do dispositivo são próximas da temperatura ambiente e também 

porque os modelos MEM são um pouco mais exigentes em termos computacionais. Ao 
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longo deste trabalho, foram estudados apenas os modelos REM, por se considerar 

suficiente para os objectivos predefinidos. 

Neste capítulo são estudados alguns dos modelos REM existentes. Na secção 3.2 é 

apresentada uma abordagem geral dos modelos REM, referindo as principais 

características e diferenças entre eles. Na secção 3.3 é estudado com mais pormenor cada 

um dos principais modelos, com uma descrição geral dos simuladores implementados na 

secção 3.4. Finalmente, na secção 3.5 são apresentadas e discutidas algumas das principais 

características dos QD-SOAs determinadas por simulação. 

3.2. Modelos REM 

Os modelos REM são caracterizados por incluírem equações dinâmicas que 

descrevem a densidade populacional dos portadores em cada nível de energia. Os níveis de 

energia geralmente considerados na região activa são os seguintes: barreira, wetting layer, 

estado contínuo, estado excitado e estado fundamental dentro dos pontos quânticos. Os 

modelos que contêm todos estes níveis de energia são obviamente os mais completos, ao 

contrário dos modelos mais simples que consideram apenas dois níveis, a wetting layer e o 

estado fundamental dos pontos quânticos. A Figura �3-1 esquematiza muito sinteticamente 

os vários níveis de energia que se podem considerar nos modelos REM. 

 

Figura �3-1 – Níveis de energia que podem ser considerados nos modelos REM. 

Uma variante dos modelos REM são os modelos MPREM (Multi Population Rate 

Equatiom Model). Estes modelos distinguem-se dos modelos REM pelo facto de 

considerarem várias populações de pontos quânticos. Enquanto que nos modelos REM 

apenas se considera uma população de pontos quânticos, com uma equação dinâmica para 

cada nível de energia dentro dos pontos quânticos, e se recorre a valores médios, nos 
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modelos MPREM os pontos quânticos são agrupados conforme as suas dimensões, 

recorrendo a valores médios para cada grupo. Nos modelos MPREM existe uma equação 

para cada grupo de pontos quânticos e para cada nível de energia, o que torna possível 

incluir o efeito da largura espectral não homogénea, resultante da dispersão das dimensões 

dos pontos quânticos. 

Uma vez que a exigência computacional de um modelo aumenta com a sua 

complexidade, foram escolhidos para implementação os modelos menos exigentes, desde 

que incluam os fenómenos relevantes para as aplicações desejadas. 

3.3. Modelo 2L-REM – wetting layer e estado fundamental 

O modelo de 2 níveis de energia que aqui se descreve, 2L-REM, é um modelo 

desenvolvido por Berg [25]. Trata-se de um modelo que só considera o nível mais baixo de 

energia da wetting layer e o estado fundamental dos pontos quânticos. É um modelo REM 

apenas com duas equações dinâmicas, mas que permite descrever algumas das principais 

propriedades dos pontos quânticos. 

O modelo considera que a região activa tem um comprimento total L, uma largura 

W e uma altura H, e que é constituída por nl camadas de pontos quânticos, cada uma delas 

com uma wetting layer de espessura Hw (ver esquema na Figura �2-7). Para determinar as 

equações dinâmicas de cada nível, considere-se o esquema da Figura �3-2, onde estão 

indicadas as taxas de transições de portadores em cada nível de energia da banda de 

condução que este modelo considera. 

 

Figura �3-2 – Esquema dos níveis de energia considerados no modelo 2L-REM. 
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Para determinar a dinâmica dos portadores em cada nível, recorre-se às equações de 

taxa para cada nível através das taxas de transição de cada processo envolvido, 

contabilizando assim todos os portadores que saem e entram em cada nível. Neste modelo 

considera-se que os portadores são injectados directamente na wetting layer através de uma 

densidade de corrente externa, J, com uma taxa de injecção de portadores dada por J

wR . 

Para a wetting layer, contabilizam-se também os portadores que são capturados pelos 

pontos quânticos, através de uma taxa de captura cap

wgR− , os portadores que escapam dos 

pontos quânticos, através de uma taxa esc

gwR , e os portadores que se perdem através da 

recombinação espontânea, esp

wR− . Quanto ao nível de energia dos pontos quânticos, são 

contabilizados os portadores que são capturados à wetting layer, cap

wgR , os portadores que 

voltam para a wetting layer, esc

gwR− , os que se recombinam espontaneamente, esp

gR− , e 

também os portadores que se recombinam por emissão estimulada e que são responsáveis 

pelo ganho, est

gR− . As equações seguintes são as equações de taxas para cada nível deste 

modelo: 

 

J esc esp capw
w gw w wg

N
R R R R

t

∂
= + − −

∂  (3.1) 

 

g cap esc esp est

wg gw g g

N
R R R R

t

∂
= − − −

∂  (3.2) 

onde Nw e Ng são respectivamente as concentrações de portadores na wetting layer e no 

estado fundamental dos pontos quânticos. As taxas de transição dos portadores para cada 

um dos processos envolvidos são determinadas neste modelo da seguinte forma: 

• Taxa de injecção externa: J

wR  

Como neste modelo se considera que a corrente externa é injectada directamente na 

wetting layer, onde se desprezam os efeitos de difusão e deriva, então J

wR  pode ser 

determinado através de [39]: 

 

J

w

J
R

qH
=

 (3.3) 
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onde q é a carga do electrão. 

• Taxa de escape: esc

gwR  

A taxa de escape de portadores para a wetting layer pode ser determinada através 

da equação (2.32), em que o nível de energia de onde os portadores escapam a partir dos 

pontos quânticos é o estado fundamental e não o estado excitado: 

 
( ),01 w

g cesc

gw

gw

N f
R

τ

−
=  (3.4) 

onde ,0
w

cf  é a probabilidade de ocupação do estado de energia mais baixo da wetting layer e 

Ng é a  concentração de portadores nos pontos quânticos.  τgw é o tempo médio de escape 

dos portadores, determinado com as mesmas considerações usadas para determinar τew da 

equação (2.35), em que se considera um equilíbrio térmico do sistema [10]: 

 
exp

w g

c c
gw wg

B

E E

k T
τ τ

� �−
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  (3.5) 

onde w

cE  é a energia do nível mais baixo da banda de condução da wetting layer e g

cE  é a 

energia do estado fundamental dos pontos quânticos. Neste modelo o tempo de captura dos 

portadores, τwg, é aproximado por uma constante. Supondo uma distribuição de Fermi, 

podemos determinar ,0
w

cf  através de [25]: 

 ,0 1 expw w
c w

B c

N
f

k T ρ

� �
= − −� �

	 

 (3.6) 

onde w

cρ  é a densidade de estados da wetting layer na banda de condução, que é 

determinada através da densidade de estados de um poço quântico, como descrito no 

capítulo 2, equação (2.22). 

• Taxa de captura: cap

wgR   

Neste modelo a aproximação utilizada para determinar Nw é a relação ,0
w g

w c cN f ρ= , 

em que g

cρ  é a densidade de estados no estado fundamental dos pontos quânticos, expressa 
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pelo número de estados por unidade de volume, usualmente aproximada por uma função 

delta de Dirac [10,25]: 

 hom

n-hom

g

c l D g

E
n N

E
ρ ε=  (3.7) 

onde nl é o número de camadas de pontos quânticos, ND a densidade volumétrica de pontos 

quânticos, εg a degenerância do estado fundamental, Εhom a largura a meia altura do 

alargamento espectral homogéneo e Εn-hom é a largura a meia altura do alargamento 

espectral não homogéneo [10,25]. A taxa de captura é então determinada através da 

equação (2.28) [25]: 

 
( )1 g

w ccap

wg

wg

N f
R

τ

−
=  (3.8) 

em que τwg é o tempo médio de captura que, como foi referido anteriormente, neste modelo 

é aproximado por uma constante. 

• Taxa de recombinação espontânea: 
,

esp

g wR  

As taxas correspondentes às recombinações espontâneas a partir da wetting layer e 

dos pontos quânticos, esp

wR  e esp

gR , são determinadas a partir das equações (2.37) e (2.38), 

em que τsr e τr são aproximados por valores constantes [25]. 

• Taxa de recombinação estimulada: est

gR  

Para determinar o ganho modal, neste modelo considera-se que o amplificador está 

a operar com sinais à entrada cujos fotões possuem energia igual à energia central do 

alargamento espectral não homogéneo, tendo assim um ganho modal máximo dado por 

gmax. A taxa de recombinação estimulada a partir dos pontos quânticos, est

gR , é então 

determinada através de [25]: 

 ( )max 1est g g G

g c v

PL
R g f f

V hν
= + −  (3.9) 
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onde V é o volume total da região activa ( )V HWL= , gmax é o ganho modal máximo, que 

corresponde à frequência central do alargamento espectral não homogéneo, e PG é a 

potência do sinal injectado externamente com fotões de energia hν. A probabilidade de 

ocupação das lacunas no nível mais elevado da banda de valência dos pontos quânticos, 

g

vf , pode ser determinada através da distribuição de Fermi [25]: 

 

,

1

1 exp

g

v g

v F v

B

f
E E

k T

=
� �−
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  (3.10) 

onde g

vE  é a energia do nível mais elevado da banda de condução dos pontos quânticos e 

EF,v é a energia de Fermi na banda de valência. Para determinar EF,v, uma possibilidade é 

considerar carga neutra em todo o dispositivo, o que dá um número de electrões igual ao 

número de lacunas. Assim, a seguinte igualdade é resolvida em ordem a EF,v, com o lado 

esquerdo da equação representando a concentração de electrões e o lado direito a 

concentração de lacunas no dispositivo [25]: 
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onde VD é o volume de um ponto quântico, Vw o volume da wetting layer ( )w wV WLH= , 

( )w

v Eρ  a densidade de estados na banda de valência da wetting layer e ( )g

v Eρ  é uma 

aproximação da densidade de estados na banda de valência dos pontos quânticos, que neste 

modelo é aproximada por uma densidade de estados de uma estrutura tridimensional. 

Trata-se de uma aproximação frequentemente utilizada na literatura [10,25]. A equação 

(3.11) não tem solução analítica para determinar EF,V, mas através de métodos numéricos é 

possível determinar o valor de EF,V, e assim determinar g

vf  e a taxa de recombinação 

estimulada. 

Fazendo a substituição de cada taxa nas equações dinâmicas (3.1) e (3.2), obtemos 

as equações dinâmicas deste modelo na forma mais comum [25]: 
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( ) ( ),0 ,01 1w g g w

c c c cg gw w
c c

sr wg gw

f f f fN NI

t qV
ρ ρ

τ τ τ
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∂
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∂
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As equações dinâmicas descrevem a dinâmica dos portadores num ponto específico 

do amplificador. Para descrever correctamente os parâmetros e características de 

funcionamento globais do dispositivo, tais como o ganho do amplificador ou a saturação, é 

necessário a equação de propagação do feixe óptico no meio activo, que será descrita na 

secção 3.7, quando for descrito o simulador implementado. Os valores de todos os 

parâmetros usados neste modelo podem ser consultados em Apêndice.  

3.4. Modelo 3L-REM – wetting layer, estado excitado e estado 

fundamental 

Este modelo considera três níveis de energia: wetting layer e níveis excitado e 

fundamental dos pontos quânticos. Trata-se de um dos modelos REM mais usados em 

simulação de QD-SOAs e que pode ser encontrado em diversas publicações [28,42-47]. É 

um modelo que utiliza algumas simplificações em termos de simulação, e ao mesmo tempo 

é suficientemente completo para simular aplicações baseadas em efeitos não lineares. À 

semelhança do modelo 2L-REM descrito anteriormente, apresenta-se na Figura �3-3 o 

esquema dos níveis de energia considerados neste modelo, e indicam-se as taxas de 

transição relevantes. 

 

Figura �3-3 – Esquema dos níveis de energia considerados no modelo 2L-REM. 

As equações dinâmicas (3.14), (3.15) e (3.16) são novamente determinadas através 

da soma de todas as taxas envolvidas nas transições entre níveis, onde Nw, Ne e Ng são 
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respectivamente as concentrações de portadores na wetting layer, no estado excitado e no 

estado fundamental dos pontos quânticos. 

 

J esc esp capw
w ew w we

N
R R R R

t

∂
= + − −

∂  (3.14) 
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t

∂
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∂  (3.15) 

 

g rel exc esp est

ge eg g g

N
R R R R

t

∂
= − − −

∂  (3.16) 

Tal como no modelo anterior, em seguida é descrita a forma como é determinada 

cada uma das taxas envolvidas neste modelo. 

• Taxa de injecção externa: J

wR  

Tal como na maioria dos modelos REM, aqui também se assume que a corrente 

externa é injectada directamente na wetting layer. Logo, a taxa de injecção de portadores 

na wetting layer é determinado através da equação (3.3). 

• Taxa de escape: esc

ewR  

Uma aproximação usada neste modelo consiste em considerar que todos os 

portadores que escapam dos pontos quânticos são aceites pela wetting layer. Para tal, 

considera-se que a probabilidade de ocupação da wetting layer na equação (2.32) é sempre 

nula, pelo que a taxa de captura é determinada através de [42]: 

 esc e
ew

ew

N
R

τ
=  (3.17) 

em que o tempo médio de escape, τew, é aproximado por um valor constante [42]. 

• Taxa de captura: cap

weR  

A taxa de captura é determinada pela equação (2.28), em que o tempo médio de 

captura, τwe, também é aproximado por um valor constante, e a probabilidade de ocupação 

do estado excitado, e

cf  é determinada através de [42]: 
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 e e
c

D

N
f

N
=  (3.18) 

em que ND é a concentração de pontos quânticos na região activa. 

• Taxa de relaxação: rel

egR  

A taxa de relaxação dos portadores dentro dos pontos quânticos é determinada pela 

equação (2.30), em que o tempo de relaxação, τeg, também aqui é considerado como 

constante. A probabilidade de ocupação do estado fundamental, g

cf , é determinada por 

[42]: 

 gg

c

D

N
f

N
=  (3.19) 

• Taxa de excitação: exc

geR  

Neste modelo a taxa de excitação é determinada pela equação (2.33), com o tempo 

médio de excitação considerado constante [42]. 

• Taxa de emissão espontânea: ,
esp

g wR  

Neste modelo não se considera a emissão espontânea a partir do estado excitado 

dos pontos quânticos, considerando-se apenas as taxas de emissão espontânea a partir do 

estado fundamental, esp

g
R , e da wetting layer, esp

wR . Estas taxas são determinadas através 

das equações (2.37) e (2.38), com τsr e τr constantes [42]. 

• Taxa de emissão estimulada: est

gR  

Neste modelo a taxa de emissão estimulada também é determinada considerando o 

amplificador a operar com um sinal externo no comprimento de onda que corresponde ao 

ganho modal máximo do amplificador. Assim, est

gR  é determinada através de [42]: 

 ( )max 2 1est g G
g c

D

PL
R g f

V hν
= −  (3.20) 
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em que L é o comprimento da região activa, VD é o volume total dos pontos quânticos, PG é 

a potência do sinal óptico injectado do exterior com fotões de energia hν, e gmax é o ganho 

modal máximo. Neste modelo considera-se uma aproximação muito comum, que consiste 

em considerar a probabilidade de ocupação do estado fundamental na banda de valência 

dos pontos quânticos igual à da probabilidade de ocupação na banda de valência, g g

v cf f=  

[10].  

3.5. Modelo 3L-MPREM – wetting layer, estado excitado e estado 

fundamental 

Apesar de não ter sido implementado nenhum simulador baseado em modelos 

MPREM, é descrito aqui um modelo de 3 níveis de energia em que se consideram várias 

populações de pontos quânticos, para servir como um exemplo deste tipo de modelos. São 

modelos bastante mais complexos, pois envolvem mais equações dinâmicas, mas que têm a 

vantagem em relação aos modelos REM de descreverem o ganho de um QD-SOA em 

função do comprimento de onda do sinal incidente [19]. 

No modelo de 3 níveis que aqui se descreve, 3L-MPREM, consideram-se os níveis 

da wetting layer, do estado excitado e do estado fundamental dos pontos quânticos [21]. Os 

pontos quânticos são divididos em grupos em função das suas frequências de ressonância 

entre o estado fundamental da banda de valência e a banda de condução. Cada grupo é 

descrito por uma equação dinâmica para cada nível de energia, e é usada uma equação 

adicional para a wetting layer. Temos portanto 2×(2M+1)+1 equações dinâmicas, sendo 

2M+1 o número total de grupos considerados, Figura �3-4. Como foi referido no capítulo 2, 

a distribuição dos pontos quânticos por grupos em função da energia de ressonância é 

Gaussiana, designada por Gj, com o índice j a indicar o número do grupo considerado. Na 

Figura �3-4, a frequência de ressonância central de toda a região activa é referente ao grupo 

j = M e é dada por ωcv, e ωm é a frequência dos fotões do sinal externo incidente. 
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Figura �3-4 – Aproximação por uma Gaussiana do alargamento espectral não homogéneo em            
QD-SOAs. 

As equações de taxas para cada nível de energia e para cada grupo de pontos 

quânticos considerado são as seguintes: 
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t
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em que Nw é a concentração de portadores na wetting layer, j

eN  é a concentração de 

portadores no estado excitado do grupo de pontos quânticos j e j

gN  é a concentração de 

portadores no estado fundamental do grupo de pontos quânticos j. 

• Taxa de injecção externa: J

wR  

A taxa de injecção de portadores através de uma corrente externa é igual à que foi 

considerada nos modelos REM apresentados anteriormente. 

• Taxa de escape: ,
esc

ew jR  

Como são considerados vários grupos de pontos quânticos com estados de energia 

diferentes, os tempos de escape não podem ser considerados iguais para todos os grupos, 
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pois dependem da energia de separação entre os pontos quânticos e a wetting layer. Neste 

modelo a taxa de escape para cada grupo j é determinada através de [21]: 

 
( ),0

,

1j w

e cesc

ew j j

ew

N f
R

τ

−
=  (3.24) 

onde j

ewτ  é o tempo médio de escape dos portadores do estado excitado do grupo de pontos 

quânticos j para a wetting layer. Este tempo está directamente relacionado com o tempo de 

captura pelos pontos quânticos, j

weτ , através de [21]: 
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onde ,0
w

cρ  é a densidade de estados da wetting layer, ,
e

c jρ  a densidade de estados no estado 

excitado do grupo de pontos quânticos j, ,0
w

cE  e ,
e

c jE  são, respectivamente, a energia do 

estado mais baixo da banda de condução da wetting layer e a energia do estado excitado na 

banda de condução do grupo de pontos quânticos j. 

• Taxa de captura: ,
cap

ew jR  

Os tempos de captura também são diferentes entre os diferentes grupos, o que 

resulta em taxas de captura diferentes para cada grupo. Além disso, o número de 

portadores disponíveis para captura é diferente de grupo para grupo, uma vez que os 

estados excitados de cada grupo não têm o mesmo número de estados disponíveis, pois tem 

que se ter em conta o alargamento espectral não homogéneo. A taxa de captura para cada 

grupo é então determinada através de [21]: 

 
( ),

,

1 e

j w c jcap

ew j j

ew

G N f
R

τ

−
=  (3.26) 

em que ,
e

c jf  é a probabilidade de ocupação do estado excitado do grupo j. 

• Taxa de relaxação: ,
rel

ge jR  

A taxa de relaxação para cada grupo é determinada de forma semelhante à dos 

modelos REM, em que se tem em conta a concentração de portadores do nível de partida e 
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a probabilidade de ocupação do nível de destino, sendo que a partida e o destino pertencem 

ao mesmo grupo j: 

 
( ),

,

1j g

e c jrel

eg j j

eg

N f
R

τ

−
=  (3.27) 

onde j

egτ  é o tempo médio de relaxação para o grupo j. Este tempo médio está relacionado 

com o tempo médio de escape através de [21]: 
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onde ,
g

c jρ  é a densidade de estados do estado fundamental do grupo de pontos quânticos j, 

,
e

c jE  e ,
g

c jE  são respectivamente as energias do estado excitado e do estado fundamental na 

banda de condução do grupo de pontos quânticos j. 

• Taxa de excitação: ,
exc

ge jR  

As taxas de excitação são determinadas, à semelhança das taxas de relaxação, 

através de [21]: 

 
( ),

,

1j e

g c jexc

ge j j

ge

N f
R

τ

−
=  (3.29) 

• Taxas de recombinação espontânea: esp

wR , ,
esp

e jR  e ,
esp

g jR  

As taxas recombinação espontânea a partir da wetting layer são determinadas 

através da equação (2.38). Quanto à taxa de recombinação espontânea a partir dos estados 

excitados e estados fundamentais dos vários grupos de pontos quânticos, são determinadas 

em função da concentração de portadores em cada nível e em cada grupo através de [21]: 

 ( )

( ),

j

g eesp

g e j

r

N
R

τ
=  (3.30) 

com um tempo médio de recombinação espontânea, τr, igual para todos os grupos e para os 

dois estados de energia. 
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Neste modelo, tanto os tempos médios de captura, j

weτ , como os tempos médios de 

relaxação, j

egτ , são aproximados por constantes iguais para todos os grupos de pontos 

quânticos. 

• Taxa de recombinação estimulada: ,
est

g jR  

A taxa de recombinação estimulada neste modelo é determinada tendo em conta o 

ganho modal de cada grupo de pontos quânticos, que depende da frequência do sinal 

incidente, ωm, do grupo de pontos quânticos, da concentração de portadores, das larguras 

espectrais homogénea e não homogénea, etc. A forma geral da taxa de emissão estimulada, 

para cada grupo j, é a seguinte [21]: 

 ( ),
est j

g j m m

m

R S g ω=�  (3.31) 

em que o somatório é efectuado sobre todas as frequências dos fotões dos sinais incidentes 

externamente, sendo Sm a densidade fotónica de cada sinal com fotões de frequência ωm, e 

g
j é o ganho modal resultante da contribuição do grupo j. O ganho modal pode ser 

determinado para cada grupo através da equação (2.44), em que se faz a correspondência 

de gj (ωm) ≡ gg(ωm; Nj). 

3.6. Estrutura dos simuladores 

Para a realização deste trabalho foram implementados dois simuladores, um 

baseado no modelo 2L-REM e o outro no modelo 3L-REM apresentados anteriormente. 

Não foi implementado nenhum simulador baseado nos modelos MPREM devido à grande 

exigência computacional destes modelos, e também porque se consegue obter os resultados 

pretendidos para este trabalho através dos modelos REM escolhidos. 

Os modelos descritos foram implementados em Matlab
®, recorrendo às funções 

existentes no próprio Matlab
® para a resolução das equações diferencias. Para simular o 

amplificador, este foi divido em pequenas secções em que se consideram constantes os 

parâmetros característicos do dispositivo. Considerando a representação complexa de um 

sinal óptico, ( )expA P iφ= , em que P é a potência instantânea do sinal e φ é a fase, 
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podemos escrever a equação de propagação separadamente para cada uma destas 

grandezas, através de [6,10,48]: 

 ( )loss

P
g P

z
α

∂
= −

∂
 (3.32) 

 
1

2
g

z

φ
α

∂
= −

∂
 (3.33) 

Com a divisão do amplificador em pequenas secções, a amplitude e a fase do sinal 

à saída de uma secção são a amplitude e a fase à entrada da secção seguinte, sendo a 

propagação em cada secção modelada pelas equações de propagação anteriores. Um 

fluxograma simplificado do algoritmo dos simuladores implementados é apresentado na 

Figura �3-5. 

 

Figura �3-5 – Fluxograma simplificado do algoritmo dos simuladores de um QD-SOA construídos, a 

partir dos modelos 2L-REM e 3L-REM. 

Apesar de o modelo 3L-REM ter mais uma equação diferencial do que o modelo 

2L-REM, a complexidade computacional do modelo de 2 níveis é maior, uma vez que é 
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preciso resolver a equação (3.11) numericamente para determinar g

vf , o que torna o 

algoritmo bastante mais complexo. 

A validação dos simuladores foi feita através da reprodução de resultados 

publicados pelos autores dos modelos. Os valores de todos os parâmetros usados nas 

simulações estão reunidos em Apêndice. 

3.7. Algumas características determinadas por simulação 

Nesta secção são apresentados resultados de simulação obtidos com os simuladores 

dos modelos descritos, referentes a algumas características dos QD-SOAs. Salvo indicação 

em contrário, todos os parâmetros utilizados nas simulações são os parâmetros reunidos em 

Apêndice para cada modelo. 

A propriedade mais importante dos QD-SOAs é provavelmente o preenchimento do 

estado fundamental dos pontos quânticos em função da densidade de corrente injectada, na 

ausência de um sinal óptico externo. A probabilidade de ocupação do estado fundamental 

dos pontos quânticos é importante para determinar o ganho modal, bem como algumas das 

principais características do amplificador. Na Figura �3-6 é apresentado o ganho modal 

normalizado, que corresponde ao factor de inversão da população nos pontos quânticos, 

1g g

c vf f+ − , em função da densidade de corrente injectada, determinado através do modelo 

3L-REM. 

 

Figura �3-6 – Ganho modal normalizado em função da densidade de corrente injectada num QD-SOA, 
determinado por simulação com o modelo 3L-REM. 
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Por inspecção da figura anterior conclui-se que os pontos quânticos atingem a 

inversão completa da população para densidades de corrente da ordem dos 40 a 50 A/cm2, 

o que é um valor muito baixo da densidade de corrente comparativamente com outros tipos 

de dispositivos, que só atingem a inversão completa da população para valores muito mais 

elevados da densidade de corrente. Um exemplo são os SOAs baseados em poços 

quânticos, em que a inversão completa da população só ocorre para valores da densidade 

de corrente superiores a 5 kA/cm2, e que por sua vez são muito mais rápidos do que os 

SOAs bulk [10,39]. Esta é uma característica dos pontos quânticos que se deve 

principalmente ao reduzido número de estados, que resulta numa redução significativa da 

densidade de corrente necessária para atingir a inversão da população [39]. Uma estimativa 

do ganho diferencial também pode ser determinada da figura anterior, pois é proporcional 

ao declive do ganho modal em função da densidade de corrente de polarização [10,39]. 

Para valores baixos da densidade de corrente, < 50 A/cm2, o ganho diferencial é muito 

mais elevado nos QD-SOAs do que nos restantes tipos de amplificadores, mas também 

atingem mais rapidamente a saturação do ganho, o que reduz significativamente o ganho 

diferencial para valores da densidade de corrente superiores a 50 A/cm2. 

Na Figura �3-7 podemos ver o ganho do amplificador em função da potência de um 

sinal contínuo à entrada do amplificador, para diferentes densidades de corrente. São 

também resultados de simulação determinados com o modelo 3L-REM. Observa-se que a 

potência de entrada que satura o amplificador aumenta com o aumento da densidade de 

corrente. No entanto, para densidades de corrente superiores a aproximadamente 5 kA/cm2, 

a potência de entrada que satura o amplificador tende para um valor fixo, como pode ser 

verificado pela intercepção das curvas do ganho para cada densidade de corrente com a 

linha a tracejado que indica que o ganho do amplificador se reduziu para metade. 

 
Figura �3-7 – Saturação do ganho em função da potência de entrada para diferentes valores da 

densidade de corrente injectada, determinado por simulação com o modelo 3L-REM. 
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Para simular a resposta de um QD-SOA à modulação cruzada do ganho, XGM, 

utilizou-se o simulador do modelo 3L-REM com dois sinais à entrada, um com uma 

potência contínua e outro com um impulso de forma Gaussiana. No modelo assumiu-se 

que os dois comprimentos de onda são suficientemente próximos para estarem ambos 

contidos na mesma largura espectral homogénea, somando-se assim as potências 

instantâneas dos dois sinais na resolução das equações dinâmicas do modelo [28]. Na 

Figura �3-8, são apresentadas as potências do sinal de saída correspondentes ao sinal 

modulado (ou seja, correspondentes ao sinal que à entrada era contínuo) em função do 

tempo, para dois valores da densidade de corrente de polarização do amplificador. O sinal 

contínuo à entrada tinha uma potência de 10 mW e o impulso Gaussiano do sinal 

modulante tinha uma potência de pico de 100 mW, com uma largura a meia altura de     

150 fs. Para ambos os valores da densidade de corrente, 0.5 e 5 kA/cm2, verifica-se uma 

modulação do sinal CW aplicado à entrada, mais forte para J = 0.5 kA/cm2. Quanto ao 

tempo de recuperação do ganho, definido como o tempo que o ganho demora a recuperar 

entre 10% e 90% do ganho total (isto é, na ausência de sinal modulante à entrada), pode ser 

determinado por inspecção da Figura �3-8. Verifica-se que a recuperação é muito mais 

rápida para J = 5 kAcm2, ocorrendo em cerca de 113 fs, enquanto que para J = 0.5 kA/cm2 

demora cerca de 336 fs. Estes valores são ambos muito pequenos, quando comparados com 

os tempos de recuperação obtidos com amplificadores bulk, que são da ordem de 300 a  

400 ps [10]. 
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Figura �3-8 – Recuperação do ganho de um QD-SOA para duas densidades de corrente de polarização, 
determinada por simulação com o modelo 3L-REM. 

Na Figura �3-9 são apresentados resultados de simulação que ilustram o efeito não 

linear de auto modulação de fase, SPM, que resulta num desfasamento observado na saída 



Universidade de Aveiro  Capítulo 3 – Modelos de QD-SOAs 
   

 57 

do amplificador em função da potência de um sinal contínuo à entrada, para dois valores da 

densidade de corrente de polarização. 
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Figura �3-9 – Auto modulação de fase, SPM, num QD-SOA, para duas densidades de corrente de 
polarização, determinada por simulação, com o modelo 3L-REM. 

Para sinais à entrada inferiores a 15 dBm, praticamente não existe modulação de 

fase para ambas as densidades de corrente, mas o desvio de fase cresce a partir desse valor, 

mais rapidamente para J = 0.5 kA/cm2, até atingir um valor máximo quando a potência de 

entrada provoca a saturação do amplificador. Para os parâmetros do modelo usados e que 

correspondem aos tabelados em Apêndice, consegue-se um desvio de fase superior a 1 rad 

para J = 0.5 kA/cm2 e 0.8 rad para J = 5 kA/cm2, com potências de entrada muito altas, 

próximas de 30 dBm. 

Para simular o efeito da mistura de quatro ondas, FWM, foi utilizado o modelo   

2L-REM descrito anteriormente. Foi escolhido este modelo pelo facto de já existir um 

modelo baseado numa análise para pequenos sinais para simular este efeito não linear a 

partir do modelo 2L-REM [10,25]. O modelo considera que uma portadora não modulada, 

ou onda contínua (CW), e um sinal modulado são injectados no QD-SOA 

simultaneamente, com amplitudes complexas dos campos ao longo do amplificador dadas 

por A0(z) e A1(z), e com frequências ópticas centradas em Ω0 e Ω1, respectivamente. O 

campo eléctrico à entrada do amplificador, para cada um dos sinais, é então [10,25]:  

 ( ) ( ) ( )0 0 00, 0 expE z t A i t= = Ω  (3.34) 

 ( ) ( ) ( )1 1 10, 0 expE z t A i t= = Ω  (3.35) 
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Devido ao efeito da mistura de quatro ondas, o acoplamento entre estes dois 

campos vai gerar um terceiro campo com uma frequência Ω2 = 2Ω0 – Ω1 e amplitude A2. O 

somatório dos três campos ao longo do amplificador é então [10,25]: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 0 1 0 2 0, exp exp exp exp expE z t A z i t A z i t i t A z i t i t= Ω + Ω Ω + Ω − Ω  

  (3.36) 

com Ω = Ω1 – Ω0. Se o campo eléctrico for normalizado pelo seu factor de 

proporcionalidade à raiz quadrada da potência óptica, a potência total pode ser descrita por 

[10,25]: 

 ( ) ( ) ( ) � ( ) ( ) � ( ) ( )
*2 1

, , exp exp
2

G G GGP z t E z t P z P z i t P z i t� �= ≈ + ∆ Ω + ∆ − Ω� �� �
 (3.37) 

com 

 ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2

0 1 2GP z A z A z A z= + +  (3.38) 

e 

 � ( ) ( ) ( ) ( )* *
0 1 0 22 2GP z A z A z A z A∆ = +  (3.39) 

onde foram desprezados todos os termos que oscilam à frequência 2Ω e * indica o 

conjugado [10,25]. Substituindo na equação de propagação (3.32) a potência total, P, e o 

ganho modal, g, é possível deduzir uma equação de propagação para cada um dos três 

campos, separadamente [10,25]: 

 0
0 0 1 2 2 1

A
A A A

z
χ χ χ

∂
= + +

∂
 (3.40) 

 1
1 0 0 1

A
A A

z
χ χ

∂
= +

∂
 (3.41) 

 2
2 0 0 2

A
A A

z
χ χ

∂
= +

∂
 (3.42) 

com 

 ( )0 max

1
1

2
g g

c v loss
g f fχ α� �= + − −� �  (3.43) 
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 �
1

1

4
gχ = ∆  (3.44) 

 �
*

2

1

4
gχ = ∆  (3.45) 

onde �g∆  é a amplitude da variação de ganho induzida pela modulação, determinada 

através da análise de pequenos sinais [10,25,49]. Estas equações de propagação para cada 

sinal dentro do amplificador podem ser introduzidas no simulador, para modelar o efeito 

não linear da mistura de quatro ondas. Na Figura �3-10 são apresentados os resultados 

obtidos com o modelo 2L-REM, evidenciando o efeito da geração de um terceiro sinal por 

FWM. Na figura estão incluídas as potências à saída dos três sinais, em função da potência 

de entrada P0, para o caso em que a potência do sinal modulado à entrada é P1 = P0/10. Os 

resultados foram determinados para uma densidade de corrente de polarização do 

amplificador de 5 kA/cm2 e para um comprimento da região activa de 4.6 mm, diferente do 

valor incluído na tabela com os parâmetros deste modelo em Apêndice.  

 

Figura �3-10 – Sinal gerado pelo efeito não linear da mistura de quatro ondas, num QD-SOA, e com    
P1 = P0/10 à entrada do amplificador. Resultados determinados por simulação com o modelo 2L-REM, 
com os parâmetros do modelo tabelados em Apêndice, excepto o comprimento da região activa que foi 

alterado para L = 4.6 mm.  

O sinal gerado por FWM aumenta monotonamente com as potências de entrada, P0 

e P1. Verifica-se que quanto mais elevadas forem as potências dos sinais de entrada mais se 

aproxima a potência do sinal gerado por FWM das potências de saída dos outros dois 

sinais. Na Figura �3-11 está representada a potência do sinal gerado por FWM à saída, em 

função da diferença entre as frequências dos dois sinais à entrada. A potência do sinal 

gerado mantém-se praticamente constante para diferenças de frequências até cerca de    

300 GHz, decrescendo rapidamente para diferenças de frequência superiores a 1 THz. 
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Figura �3-11 – Potência gerada por FWM num QD-SOA em função da diferença de frequência entre os 
sinais de entrada. Resultados determinados por simulação com o modelo 2L-REM, com os parâmetros 

do modelo tabelados em Apêndice, excepto o comprimento da região activa que foi alterado para               
L = 4.6 mm. 

Este capítulo foi dedicado, de uma forma geral, à descrição de diferentes modelos 

de QD-SOAs existentes. Foram descritos com mais pormenor os modelos REM, onde se 

apresentaram três modelos diferentes, em função dos níveis de energia que podem ser 

considerados: 2L-REM, 3L-REM e 3L-MPREM. Foi realizado um estudo comparativo dos 

diferentes modelos desenvolvidos por diferentes autores, com base no qual foram 

identificadas correspondências entre diferentes notações e grandezas físicas, conseguindo-

se assim escrever as equações dinâmicas de forma unificada, tornando mais clara a ligação 

entre os diferentes modelos. 

Foi também descrito de uma forma generalizada, o algoritmo dos dois simuladores 

construídos, baseados nos modelos 2L-REM e 3L-REM, onde se apresentaram alguns 

resultados de simulação referentes aos principais efeitos não lineares que ocorrem nos  

QD-SOAs, e que serviram de validação por comparação com resultados publicados. 



��������������������	����	����	����	 				

Aplicações com QD-SOAs 

 

4.1. Introdução 

Os amplificadores ópticos têm um papel fundamental nos actuais sistemas de 

comunicação ópticos. Algumas das suas principais aplicações baseadas no elemento 

fundamental de qualquer amplificador, o ganho, são por exemplo a sua utilização para 

amplificar a potência de um sinal à saída de um transmissor, como amplificadores de linha 

de longa distância, que compensam a potência perdida de um sinal durante a sua 

propagação, ou então como pré-amplificadores, que são usados antes de um receptor óptico 

de forma a melhorar a sensibilidade na recepção. Para estas aplicações, o amplificador é 

projectado para que o seu ganho se mantenha praticamente constante e independente da 

potência do sinal óptico à entrada do amplificador [6]. 

O facto de algumas das principais operações fundamentais serem realizadas no 

domínio eléctrico é que está a limitar o desenvolvimento dos actuais sistemas de alto 
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débito [1,6,8]. Um exemplo de uma dessas operações fundamentais é a conversão de 

comprimento de onda, pois actualmente existe a necessidade de realizar a conversão de 

sinais do domínio óptico para o domínio eléctrico, voltando a convertê-los novamente para 

o domínio óptico, só que desta vez num comprimento de onda diferente do inicial. São 

processos que limitam o ritmo de transmissão, uma vez que a actual tecnologia do domínio 

eléctrico é significativamente mais lenta que a do domínio óptico, e para além disso, os 

dispositivos envolvidos na conversão entre domínios fazem com que a complexidade e os 

custos do sistema sejam também mais elevados [1]. Uma solução para implementar 

diversos dispositivos de processamento de alto débito sem a necessidade de conversão para 

o domínio eléctrico, consiste em realizar determinadas funções fundamentais através dos 

efeitos não lineares dos SOAs [10]. Como os QD-SOAs têm uma melhor resposta e 

desempenho relativamente aos restantes SOAs, espera-se que sejam a solução para muitas 

aplicações fundamentais das futuras gerações de sistemas de comunicação ópticos 

[1,2,6,16,50]. 

Um dos objectivos proposto para este trabalho é realizar um estudo sobre a 

possibilidade de utilizar QD-SOAs em algumas aplicações de processamento de alto 

débito. Com os simuladores de QD-SOAs construídos, descritos no capítulo anterior, 

foram realizadas simulações do desempenho de possíveis aplicações, baseadas nos quatro 

principais efeitos não lineares que ocorrem nos QD-SOAs: XGM, XPM, SPM e FWM. A 

aplicação de conversão de comprimento de onda foi escolhida para simular dois métodos 

distintos de fazer a conversão, cada um baseado num efeito não linear diferente, XGM e 

FWM. Para a XPM, escolheu-se simular o funcionamento de uma porta lógica XOR, que é 

baseada num interferómetro de Mach-Zehnder, MZI (Mach-Zehnder Interferometer), com 

QD-SOAs. Para a SPM, a aplicação que se escolheu foi a supressão parcial de uma banda 

lateral. 

Neste capítulo estão apresentados os principais resultados produzidos por 

simulação para as quatro aplicações referidas, onde se tentou determinar para cada 

aplicação um ponto óptimo de funcionamento dos QD-SOAs a operarem a um ritmo de 

transmissão de 40 Gbit/s. 
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4.2. Porta lógica XOR 

O desenvolvimento de portas lógicas a operarem totalmente no domínio óptico é 

importante para uma ampla gama de aplicações das futuras redes de comunicações ópticas, 

tais como a encriptação e o encaminhamento de pacotes ópticos de alto débito, entre outras 

aplicações [6]. Actualmente, montagens experimentais baseadas nas não linearidades das 

fibras ópticas e dos SOAs são descritas com frequência para implementações de portas 

lógicas de alto débito. No entanto as aplicações com SOAs destacam-se com melhores 

desempenhos, devido às suas fortes não linearidades e facilidade de integração [6,47,51-

54]. Geralmente, a velocidade de operação destas configurações é limitada pela resposta 

temporal das não linearidades envolvidas, tais como o tempo de recuperação do ganho e da 

fase [6]. Devido ao rápido tempo de resposta dos QD-SOAs a estes efeitos, é de esperar 

que se consigam projectar portas lógicas baseadas nestes dispositivos a operar em elevados 

ritmos de transmissão. 

Com o objectivo de estudar uma aplicação baseada na modulação cruzada da fase, 

escolheu-se realizar o estudo do funcionamento da porta lógica XOR, através de uma 

montagem baseada nesse efeito nos QD-SOAs. A operação da porta XOR totalmente no 

domínio óptico é importante para a geração de sequências pseudo-aleatórias e permuta de 

etiquetas, entre outras aplicações de processamento [30,55-60]. Devido ao formato 

compacto e estável de uma porta XOR, baseada num interferómetro de Mach-Zehnder com 

integração de QD-SOAs, o seu estudo é essencial para uma possível integração em 

circuitos lógicos complexos. Nesta secção é apresentado o estudo realizado por simulação 

sobre o funcionamento deste dispositivo. 

4.2.1. Princípio de funcionamento 

O XOR é uma operação lógica de dois operandos A e B, que apresenta à saída um 

valor ‘1’ quando os dois operandos são diferentes (A�B), e um valor ‘0’ quando os 

operandos são iguais (A=B). A implementação do XOR é baseada num interferómetro 

Mach-Zehnder, MZI, com um QD-SOA em cada um dos seus braços. O princípio de 

funcionamento de um MZI consiste na separação de um feixe óptico por dois guias de 

onda (ou braços), que depois se voltam a recombinar através de interferência construtiva 
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ou destrutiva, dependendo das alterações de fase sofridas por cada um dos feixes. Para que 

seja possível controlar a diferença de fase entre os dois feixes, um ou os dois braços estão 

sujeitos a uma acção externa, que em geral altera o índice de refracção efectivo, alterando 

assim o percurso óptico dos feixes [6,30]. 

Baseado no princípio de funcionamento do MZI, uma implementação possível para 

o funcionamento do XOR consiste em utilizar um QD-SOA em cada um dos braços do 

interferómetro, tornando possível alterar de forma independente o percurso óptico de cada 

um dos feixes. Na Figura �4-1 é apresentado o esquema de funcionamento utilizado para a 

implementação do XOR com QD-SOAs [30]. 

 

Figura �4-1 – Esquema de funcionamento do XOR com QD-SOAs. 

A montagem consiste num MZI simétrico com um QD-SOA implementado em 

cada um dos braços. Nesta montagem existem três sinais de entrada: dois correspondem 

aos operandos A e B do XOR, transportados em sinais de comprimento de onda λ1, e uma 

terceira entrada com um sinal CW, transportado num comprimento de onda diferente, λ2. O 

sinal CW à entrada é dividido em duas parcelas iguais, mas com um desfasamento de π 

entre elas. O desfasamento é provocado pelo divisor de potência, que os encaminha de 

seguida para os QD-SOAs de cada um dos braços do interferómetro. Devido ao efeito não 

linear da XPM que se verifica nos QD-SOAs, os sinais de entrada A e B vão provocar uma 

modulação da fase em cada um dos sinais CW que se propagam pelos braços do 

interferómetro. Quando os operandos A e B têm o mesmo valor lógico, ambos os           

QD-SOAs provocam a mesma alteração de fase nos sinais CW de cada um dos braços, 

pelo que à saída vão interferir destrutivamente no acoplador de potência (uma vez que 

estão desfasados de π devido ao acoplador de potência à entrada da montagem). Quando os 

operandos A e B têm valores lógicos diferentes, cada QD-SOA modula de forma diferente 
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os sinais CW de cada um dos braços. A modulação dos sinais CW depende da resposta de 

cada QD-SOA aos sinais de entrada A e B, deixando assim de ter à saída uma diferença de 

fase de π entre eles, o que vai originar uma potência não nula à saída do acoplador. A 

potência do sinal à saída depende da amplificação de cada um dos sinais CW e da 

intensidade da modulação de fase que cada QD-SOA provoca. A saída do XOR é o sinal à 

saída da montagem correspondente ao comprimento de onda λ2, com os sinais 

transportados no comprimento de onda λ1 filtrados. Trata-se de uma montagem estável e 

de fácil implementação, e que se baseia na modulação cruzada da fase nos QD-SOAs.  

4.2.2. Simulação 

Para o estudo por simulação do desempenho do XOR através do esquema da  

Figura �4-1, foi utilizado o simulador de um QD-SOA baseado no modelo 3L-REM descrito 

na secção 3.4. Trata-se do modelo adequado para esta aplicação, uma vez que permite 

simular a modulação cruzada da fase, e não é um modelo tão exigente em termos 

computacionais como o modelo 2L-REM. 

Os sinais CW transportados no comprimento de onda λ2, produzidos pelo divisor 

de potência com duas componentes iguais mas com diferença de fase entre eles de π, 

depois de atravessarem os QD-SOAs vão interferir no acoplador de potência, dando 

origem a uma potência à saída dada por [30]: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }_
1 2 1 2 1 22 cos

4

CW in
XOR

P
P t G t G t G t G t t tφ φ� �= + − −� �  (4.1) 

onde PCW_in é a potência de entrada do sinal CW, G1(t) e G2(t) são os ganhos instantâneos 

sofridos por cada um dos sinais durante a passagem pelos QD-SOAs 1 e 2, φ1(t) e φ2(t) são 

as fases instantâneas dos dois sinais à entrada do acoplador. O ganho e a fase de cada um 

dos sinais são modulados em função dos sinais de entrada A e B do XOR, que são 

transportados num comprimento de onda λ1. Nas simulações efectuadas, fez-se a 

propagação em separado dos dois sinais por cada um dos QD-SOAs,  tendo-se introduzido 

à entrada de cada QD-SOA dois vectores, um com o sinal contínuo no tempo e com uma 

potência igual a metade da potência do sinal de entrada CW (PCW_in/2), e outro com o sinal 

discreto correspondente à entrada A ou B. Ao sinal de entrada CW de um dos QD-SOAs é 
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aplicado um desfasamento de π. Depois de simuladas em separado as propagações por 

cada braço do interferómetro, a potência à saída do XOR foi determinada através da 

equação (4.1). 

Para determinar o ponto óptimo de funcionamento do XOR a operar a um ritmo de 

transmissão de 40 Gbit/s, foi necessário determinar a corrente de polarização dos          

QD-SOAs e a potência de entrada de cada um dos sinais. Para utilizações do XOR em 

circuitos combinatórios de várias portas ou elementos, é importante que a potência de saída 

seja da mesma ordem de grandeza que a potência das entradas A e B. Desta forma não é 

necessário atenuar ou amplificar os sinais à entrada dos componentes seguintes. Para o 

estudo desta aplicação, as duas medidas de desempenho utilizadas para determinar o ponto 

óptimo de funcionamento do XOR foram o ganho do dispositivo (ou eficiência de 

conversão), e o alargamento dos impulsos. O ganho, G, é a razão entre a potência de pico 

do sinal resultante para um bit ‘1’ da operação do XOR, PXOR_out, pela potência de pico de 

um dos operandos de entrada A ou B, quando têm o valor lógico ‘1’, PXOR_in: 

 _

_

XOR out

XOR in

P
G

P
=  (4.2) 

Tal como foi referido, para a maioria das aplicações com o XOR é desejado um 

ganho unitário. Quanto ao alargamento dos impulsos, a medida que se utilizou foi a razão 

entre a largura a meia altura de um bit ‘1’ à saída do XOR, normalizada relativamente à 

potência de um bit ‘1’ de uma das entradas, FWHMbit’1’_out(normalizado), e a largura a 

meia altura de um bit ‘1’ de uma das entradas, FWHMbit’1’_in: 

 
bit '1'_ out

bit '1'_ in

FWHM (normalizado)
Alarg amento

FWHM
=  (4.3) 

Com estas duas medidas de desempenho é possível determinar se existe ganho ou 

perda, e se os impulsos sofrem alargamento ou compressão a meia altura, aquando do 

processamento pelo XOR. 

Numa primeira fase do estudo do desempenho do XOR, foram feitas simulações 

para uma única combinação das entradas A e B, para que à saída do XOR se obtivesse um 

bit ‘1’. Assim, uma das entradas A ou B era mantida com uma potência nula, (bit ‘0’), e na 

outra era introduzido um impulso Gaussiano (bit ‘1’), o que corresponde a um bit ‘1’ à 
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saída do XOR. Foram feitas simulações variando a potência de pico do impulso de entrada 

entre 0 dBm e 30 dBm, e também da potência do sinal de entrada CW entre 0 dBm e        

30 dBm, em intervalos de 2 dBm. A largura a meia altura dos impulsos de entrada era de 

20% do tempo de bit (para um ritmo de transmissão de 40 Gbit/s). Os parâmetros do 

modelo utilizado foram os típicos para este modelo e estão tabelados em Apêndice, com 

excepção do comprimento da região activa que foi alterado para L = 5 mm. Com o 

aumento do comprimento da região activa, consegue-se um desfasamento maior entre os 

dois sinais que se propagam pelos QD-SOAs. Os comprimentos de onda dos sinais de 

entrada A e B (λ1), e do sinal CW (λ2), eram considerados próximos entre si, e ambos 

dentro do espectro correspondente ao ganho máximo dos QD-SOAs. 

Na Figura �4-2 são ilustrados, através de um mapa de contorno, os resultados de 

simulação obtidos para um ganho unitário do XOR, em função das potências dos sinais de 

entrada. São também apresentados os resultados para três densidades de corrente de 

polarização dos QD-SOAs: J = 0.5 kA/cm2 (I = 250 mA), J = 1 kA/cm2 (I = 500 mA) e      

J = 5 kA/cm2 (I = 2.5 A). Foram escolhidas estas três correntes de polarização, por forma a 

que seja possível identificar a sua influência no desempenho do XOR. 

 

Figura �4-2 – Mapa de contorno para o ganho unitário do XOR em função das potências dos sinais de 
entrada e para diferentes densidades de corrente de polarização dos QD-SOAs. Resultados 

determinados por simulação com o modelo 3L-REM e com L ==== 5 mm. 

Pela observação da Figura 4-2, verifica-se que para as três densidades de corrente, e 

no intervalo de potências de entrada considerado, que se consegue determinar uma linha 

fechada que limita a zona de transparência do XOR (ganho unitário). Para qualquer uma 

das densidades de corrente consideradas, podemos sempre determinar vários pontos de 
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operação do XOR em que a potência de pico do sinal de saída de um bit ‘1’ é igual à 

potência de pico de um bit ‘1’ de uma das entradas A ou B. Na Figura �4-3 está representado 

com mais detalhe o ganho do XOR em função das potências de entrada para  J = 5 kA/cm2. 

Observa-se que se consegue um ganho máximo da ordem dos 2.5, quando a potência de 

pico de um dos sinais de entrada A ou B é da ordem dos 16 dBm e a potência do sinal CW 

é de 14 dBm. 

 

Figura �4-3 – Mapa de contorno para o ganho do XOR em função das potências dos sinais de entrada e 
para J ==== 5 kA/cm2. Resultados de simulação com o modelo 3L-REM e com L ==== 5 mm. 

Os resultados determinados para o alargamento dos impulsos, e para as mesmas 

condições de simulação, são apresentados na Figura �4-4. 

 

Figura �4-4 – Mapa de contorno para o alargamento unitário do XOR em função das potências dos 
sinais de entrada e para diferentes densidades de corrente de polarização dos QD-SOAs. Resultados 

determinados por simulação com o modelo 3L-REM e com L ==== 5.  

As linhas de contorno representam a fronteira entre a compressão e o alargamento 

da largura a meia altura dos impulsos à saída do XOR, relativamente aos impulsos de 
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entrada. Para esta medida de desempenho, e no intervalo de potências de entrada 

considerado, não se determinaram linhas fechadas. 

Da mesma forma que foi apresentado com mais detalhe o ganho do XOR para        

J = 5 kA/cm2, na Figura �4-5 estão os resultados do alargamento dos impulsos de saída para 

a mesma densidade de corrente. Neste mapa de contorno, a zona mais clara é a zona que 

corresponde ao alargamento e a zona mais escura é a zona de compressão dos impulsos. 

 

Figura �4-5 – Mapa de contorno para o alargamento dos impulsos do XOR em função das 
potências dos sinais de entrada e para J ==== 5 kA/cm2. Resultados de simulação com o modelo 3L-REM e 

com L ==== 5 mm. 

Para determinar os pontos de funcionamento do XOR em que o alargamento dos 

impulsos é nulo e o ganho unitário, fez-se a sobreposição da Figura �4-2 com a Figura �4-4. 

Assim, os pontos de intercepção das curvas correspondentes à mesma corrente de 

polarização, são pontos de operação do XOR onde não existe distorção dos impulsos, ou 

seja, pontos óptimos de funcionamento para um único impulso. Nas Figura �4-6 são 

mostradas as fronteiras de operação do XOR para as três densidades de corrente de 

polarização, onde existe alargamento ou compressão, e ganho ou perdas nos impulsos à 

saída. Para as três densidades de corrente é possível identificar quatro zonas de operação 

do XOR: a zona A, que corresponde a uma zona de perda e alargamento dos impulsos; a 

zona B, com ganho e alargamento; a zona C, de ganho e compressão; e a zona D, com 

perda e compressão. Os pontos de intercepção das linhas, são pontos de operação do XOR 

para um único impulso, onde o ganho é unitário e o alargamento é nulo. 
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Figura �4-6 – Diferentes zonas de operação do XOR: zona A, perda e alargamento dos impulsos à saída; 
zona B, ganho e alargamento; zona C, ganho e compressão; zona D, perda e compressão.                      

Uma vez que no processamento de um único impulso pelo XOR existe distorção 

(alargamento ou compressão e ganho ou perda), para potências de entrada diferentes das 

assinaladas nos pontos de intercepção dos gráficos anteriores, exclui-se à partida qualquer 

ponto óptimo de funcionamento do XOR, quando se usam sequências longas de impulsos 

que não seja um dos pontos assinalados. Para testar o funcionamento do XOR com 

sequências longas de impulsos, foram feitas simulações com sequências aleatórias de     

128 bits em cada uma das entradas A e B, e com potências de entrada correspondentes aos 

pontos óptimos determinados anteriormente para um único impulso. Na Tabela �4-1 são 

apresentados os resultados através de pseudo diagramas de olho do sinal de saída do XOR, 

normalizados relativamente à potência de pico dos sinais de entrada A e B. Conseguem-se 

distinguir três pontos de operação do XOR com sequências longas de bits nas suas 

entradas, em que praticamente não existe distorção dos impulsos: dois pontos de operação 

são os dois pontos óptimos determinados para um único impulso, em que a densidade de 

corrente de polarização era de 5 kA/cm2 (ponto A com PA = PB = 5.13 dBm e                 

PCW = 11.01 dBm, e ponto B com PA = PB = 22.21 dBm e PCW = 23.48 dBm), e o outro 

ponto de operação é o ponto B com J = 1 kA/cm2 (PA = PB = 16.44 dBm e                      

PCW = 16.93 dBm). Para os restantes pontos testados, verificou-se um alargamento na parte 

final dos impulsos, o que dá origem a uma sobreposição com os impulsos seguintes (ISI). 

Desta forma, a potência de pico de um impulso à saída do XOR para esses pontos de 

funcionamento é dependente do histórico dos impulsos anteriores. A razão pela qual esta 

distorção não era detectada através da definição do alargamento dos impulsos pela equação 

(4.3), é que esta apenas contabiliza a largura a meia altura de um único impulso, que na 

realidade se mantém inalterada, sofrendo apenas um alargamento na parte final do mesmo.
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Tabela �4-1 – Pontos de operação do XOR para sequencias longas de bits nas entradas A e B. 
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Apenas como exemplo do desempenho do XOR para sequencias longas de bits nas 

diferentes zonas de operação, são apresentados nas Figura �4-7 (a), (b), (c) e (d) pseudo 

diagramas de olhos para cada uma dessas zonas, com J = 5 kA/cm2. Existe alargamento 

dos impulsos nas zonas A e B, compressão nas zonas C e D, perda nas zonas A e D e 

ganho nas zonas B e C. Nestas figuras os impulsos de saída estão normalizados pelos 

impulsos de entrada. 

        (a)             (b)            (c)               (d) 
  Zona A                                             Zona B       Zona C          Zona D 

               PA = PB = 25 dBm              PA = PB = 17.5 dBm                 PA = PB = 10 dBm                    PA = PB = 5 dBm 
PCW = 5 dBm                 PCW = 12.5 dBm  PCW = 17.5 dBm     PCW = 25 dBm 
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Figura �4-7 – Pseudo diagramas de olho para as quatro zonas de operação do XOR e com J ==== 5 kA/cm2. 
(a) Alargamento e perda dos impulsos. (b) Alargamento e ganho. (c) Compressão e ganho. (d) 

Compressão e perda. 

Também é possível operar o XOR com sinais NRZ (Non Return to Zero). Na 

Figura �4-8 é apresentado o resultado da simulação com bits no formato NRZ, em que 

foram introduzidos 64 bits aleatórios em cada uma das entradas A e B, sendo a potência 

correspondente aos bits ‘1’ de 166.5 mW (22.21 dBm) e a dos bits ‘0’ de 0 mW. A 

potência do sinal CW da entrada C era de 222.3 mW (23.47 dBm), e a densidade de 

corrente de polarização dos QD-SOAs era J = 5 kA/cm2. Na figura são apresentados os 

sinais nas entradas A e B e na saída do XOR em função do tempo. Com esta representação 

consegue-se visualizar mais facilmente a resposta do XOR para diferentes combinações 

dos sinais de entrada, contrariamente à representação com diagramas de olho. 
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Figura �4-8 – Exemplo de uma simulação do funcionamento do XOR com sinais NRZ. 
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Na figura podem-se observar diferentes combinações das entradas em função de 

diferentes históricos de bits. Apesar da potência à saída aumentar quando se tem uma 

sequência de bits ‘1’, não se verifica sobreposição de impulsos, atingindo sempre o valor 

da potência correspondente ao bit ‘0’, quando à saída é esperado o valor lógico zero.    

4.2.3. Comentários ao desempenho do XOR 

Nesta secção mostrou-se, através de simulação, que é possível construir uma porta 

XOR estável, baseada no efeito não linear da modulação cruzada da fase em QD-SOAs, 

obtendo-se bons desempenhos a operar a 40 Gbit/s. É de esperar que o limite de operação 

do XOR seja bem acima desse ritmo de transmissão, uma vez que a modulação cruzada da 

fase está directamente relacionada com o tempo de recuperação do ganho, que para os  

QD-SOAs é da ordem dos 200 fs (ver secção 3.7), muito mais rápido que nos SOAs bulk, 

que têm um tempo de recuperação da ordem dos 300 ps [10]. Na realidade foram feitos 

testes de simulações do XOR a operar a 160 Gbit/s, obtendo-se os mesmos resultados de 

desempenho que os determinados a operar a 40 Gbit/s. Só não foram feitas simulações para 

ritmos superiores, porque se espera que o limite de operação do XOR seja limitado pelo 

tempo de recuperação do ganho, o que daria um limite de operação muito superior         

640 Gbit/s. 

Com os resultados determinados, conseguiu-se provar que os QD-SOAs podem ser 

bastante atractivos para implementação de uma porta XOR, pois as actuais portas XOR 

utilizam SOAs bulk, com os quais dificilmente se consegue ultrapassar com bom 

desempenho os 100 Gbit/s, [6,53]. 

4.3. Modulação óptica em banda lateral vestigial 

As bandas laterais de sinais ópticos modulados em amplitude correspondem aos 

intervalos de frequências que transportam uma potência gerada pelos processos de 

modulação, e que estão localizados em redor da frequência da portadora, ou frequência 

central de transmissão, fc. Por natureza, as bandas laterais do espectro de um sinal óptico 

modulado em amplitude são simétricas, sendo chamadas de banda lateral inferior e 

superior, conforme a sua localização no espectro óptico, Figura �4-9 [5,61,62]. 
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Figura �4-9 – Exemplo de espectro de um sinal óptico, com indicação das bandas laterais inferior e 
superior. 

Com este método de modulação verifica-se um desperdício de energia e de largura 

espectral, pois ambas as bandas contêm a mesma informação [5,63-65]. Uma forma ideal 

de tornar mais eficiente a largura espectral de transmissão seria a eliminação de uma das 

bandas laterais, evitando assim a repetição da informação transportada pela banda lateral 

eliminada. Como a eliminação total de uma das bandas laterais é um processo de difícil 

execução [5], algumas técnicas alternativas estão a ser desenvolvidas, como por exemplo a 

eliminação parcial de uma das bandas laterais, [5]. Dependendo da quantidade de potência 

que se consegue eliminar de uma das bandas laterais, a técnica de modelação utilizada 

pode ser classificada em modulação em banda lateral única, SSB (Single Side Band), ou 

então em modulação em banda lateral vestigial, VSB (Vestigial Side Band), que se refere 

às técnicas de modulação em que se elimina apenas parte da potência de uma das bandas 

laterais [5]. 

Apesar de não se tratar da modulação ideal desejada, em que se remove 

completamente uma das bandas laterais, a modulação em banda lateral vestigial é 

importante para o desenvolvimento das redes de comunicações ópticas, pois permite o 

aumento da eficiência de aproveitamento da banda de transmissão, e também aumentar a 

tolerância à dispersão cromática induzida pela propagação nas fibras ópticas [1].  

Algumas técnicas de modulação em banda lateral vestigial consistem na utilização 

de filtros para a remoção de parte de uma das bandas laterais [66,67]. No entanto, estas 

técnicas têm problemas de estabilidade, pois os filtros têm que estar correctamente 

sintonizados na frequência central da portadora, o que não é um processo de fácil execução 

[68-72]. Outras técnicas também utilizadas na obtenção de sinais modulados em VSB são 

os que utilizam moduladores em banda lateral vestigial. Enquanto que as técnicas de 

filtragem removem parte de uma das bandas laterais de um sinal modulado em banda 
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lateral dupla, DSB, as técnicas que utilizam moduladores em banda lateral vestigial 

modulam à partida os sinais em banda lateral vestigial. São técnicas amplamente utilizadas, 

mas têm alguns factores críticos que dificultam a sua implementação, tornando-as ainda 

algo dispendiosas [5,72-74]. 

Uma técnica recentemente proposta é a que se baseia no efeito não linear da auto-

modulação de fase dos SOAs, [75,76]. Trata-se de uma técnica de fácil implementação, e 

que se baseia apenas num SOA. Nesta secção é estudada por simulação a técnica de 

modulação em banda lateral vestigial, através da utilização de um QD-SOA. 

4.3.1. Princípio de funcionamento 

O princípio de funcionamento da conversão de um sinal modulado em DSB para 

VSB, através da utilização de SOAs, é baseado no efeito não linear da auto-modulação de 

fase, SPM. Como referido no capítulo 3, um sinal óptico que se propaga por um QD-SOA 

sofre uma auto-modulação de fase, que depende do ganho do amplificador. Essa auto-

modulação de fase está associada a um desvio dinâmico de frequência, δν, que pode ser 

definido através de [6]: 

 ( )
( )1

2

t
t

t

φ
δν

π

∂
= −

∂
 (4.4) 

em que φ(t) é a fase instantânea do sinal à saída do amplificador. A montagem 

experimental que se apresenta na Figura �4-10 foi sugerida em [75], em que é apresentado 

um estudo da modulação em banda lateral vestigial através da utilização de um SOA bulk.  

 

Figura �4-10 – Esquema de funcionamento da modulação óptica em banda lateral vestigial com um  
QD-SOA. 
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Uma vez que ocorrem alterações do ganho em conjunto com a modulação da fase, 

vão ocorrer distorções do sinal durante a sua propagação pelo amplificador. De forma a 

minimizar esse efeito, é acrescentado um sinal CW num comprimento de onda diferente do 

comprimento de onda do sinal de dados, de forma a saturar o amplificador [75].  

Para a conversão de um sinal óptico modulado em DSB para VSB, faz-se passar o 

sinal de dados modulado em DSB pelo QD-SOA, em conjunto com um sinal CW. Através 

da auto-modulação de fase induzida pelo QD-SOA, parte da potência de uma das bandas 

laterais é removida, passando para a outra. A rede de Bragg à saída do QD-SOA vai actuar 

como um filtro, apenas para remover o sinal CW introduzido à entrada. É desta forma que 

é feita a modulação de um sinal em VSB, convertendo um sinal modulado originalmente 

em DSB para VSB.  

4.3.2. Simulação 

Para simular o desempenho de um QD-SOA na modulação de um sinal óptico em 

VSB, segundo a montagem da Figura �4-10, utilizou-se o simulador baseado no modelo  

3L-REM descrito no capítulo 3. Os parâmetros do simulador utilizados foram os descritos  

em Apêndice, referentes ao modelo 3L-REM, com excepção do factor de alargamento 

espectral que foi alterado para α = 4, e o comprimento da região activa que foi alterado 

para L = 2.5 mm. O sinal de dados utilizado era um sinal modulado em DSB, gerado 

através de um simulador de um laser, e era composto por uma sequência pseudo aleatória 

de 64 bits a 40 Gbit/s, no formato de modulação NRZ, e com uma razão de extinção de    

12 dB. 

Para determinar o desempenho do modulador VSB, foram escolhidas duas medidas 

de desempenho: a razão de supressão da banda lateral, SSR (Sideband Suppression Ratio), 

e a razão de extinção, ER (Extinction Ratio). A SSR, com unidades de dB, foi definida 

como a diferença entre a potências espectrais de cada uma das bandas (em dBm), 

correspondentes a uma separação da frequência central igual a metade do ritmo de 

transmissão, ∆f, ver Figura �4-11 [75]. 
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Figura �4-11 – Exemplo para determinação da SSR a partir do espectro óptico de um sinal, com fc a 
frequência central da transportadora e ∆∆∆∆fc o intervalo de frequência igual a metade do ritmo de 

transmissão. 

A razão de extinção, ER, foi definida como a razão entre a potência nominal dos 

bits ‘1’ e a potência nominal dos bits ‘0’, através de: 

 bit _1

bit _ 0

P
ER 10log

P

� �
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 (4.5) 

Para determinar o ponto óptimo de funcionamento do QD-SOA na conversão do 

sinal de dados de DSB para VSB, foi realizada uma simulação para determinar o seu 

desempenho sem a presença do sinal CW à entrada, variando a potência média do sinal de 

dados entre -10 dBm e 20 dBm, e para diferentes densidades de corrente de polarização. 

Na Figura �4-12, estão representados os resultados determinados para a SSR em função da 

potência média do sinal, e para J = 0.1 kA/cm2, J = 0.5 kA/cm2
 e J = 5 kA/cm2. 
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Figura �4-12 – Resultados de simulação para a SSR em função da potência média do sinal de entrada e 
para diferentes densidades de corrente. Resultados determinados por simulação com o modelo          

3L-REM, e com L ==== 2.5 e αααα ==== 4. 
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O maior valor para SSR que se conseguiu, na ausência do sinal CW, foi de 18 dB, 

quando J = 0.1 kA/cm2 e a potência média do sinal de aproximadamente 11 dBm. Com o 

aumento da densidade de corrente a SSR diminui, deslocando o seu ponto máximo para 

valores superiores da potência média do sinal de entrada. Para J = 5 kA/cm2, a máxima 

SSR conseguida no intervalo de potência de entrada considerado é de apenas 0.8 dB, para 

uma potência média do sinal de 20 dBm. Este tipo de comportamento do QD-SOA é 

justificado em primeiro lugar porque, com o aumento da densidade de corrente, a potência 

de entrada que satura o amplificador é maior, daí resultando o deslocamento do máximo de 

SSR para potências de entrada maiores com o aumento da densidade de corrente, e em 

segundo lugar, com a diminuição da densidade de corrente a resposta do ganho do 

amplificador deixa de ser uniforme com as variações de potência de entrada 

correspondente aos bits ‘1’ e ‘0’, ou seja, para baixas densidades de corrente e no inicio de 

um bit ’1’, há suficientes portadores acumulados para que a resposta do ganho seja rápida e 

com um ganho elevado, esgotando-se rapidamente, fazendo com que o ganho decresça em 

seguida. Assim, consegue-se uma maior supressão de uma das bandas laterais com uma 

densidade de corrente de polarização do QD-SOA baixa. 

Para as mesmas condições de simulações anteriores, apresentam-se na Figura �4-13 

os resultados determinados para a razão de extinção à saída do QD-SOA. 
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Figura �4-13 – Resultados determinados para a razão de extinção à saída, quando à entrada a razão de 
extinção era de 12 dB, em função da potência média do sinal de entrada e para diferentes densidades 
de corrente. Resultados determinados por simulação com o modelo 3L-REM, e com L ==== 2.5 e αααα ==== 4. 
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Para densidades de corrente mais baixas, o amplificador atinge mais rapidamente a 

saturação, o que faz com que a razão de extinção se degrade mais rapidamente. No entanto, 

para elevadas potências de entrada o amplificador atinge a transparência ao sinal de dados, 

o que faz com que a razão de extinção não seja afectada pela passagem do sinal. Por esta 

razão é que a razão de extinção começa a recuperar primeiro para densidades de corrente 

menores. 

Em função dos resultados anteriores, verifica-se que se obtêm melhores resultados 

quando a densidade de corrente é de J = 0.1 kA/cm2. Apesar de a razão de extinção se 

degradar mais, só com J = 0.1 kA/cm2 é que a SSR é significativa, 18 dB. 

Por forma a aumentar a razão de extinção à saída do QD-SOA, foi introduzido um 

sinal CW em simultâneo com o sinal de dados de entrada [75]. Foram feitas simulações 

variando a potência média do sinal de entrada entre 0 dBm e 20 dBm, e a potência contínua 

entre -10 dBm e 20 dBm, para J = 0.1 kA/cm2. Na Figura �4-14 são apresentados os 

resultados determinados para a SSR em função das potências de entrada. 

 

Figura �4-14 – Mapa de contorno dos resultados de determinados para a SSR com para J ==== 5 kA/cm2. 
Resultados determinados por simulação com o modelo 3L-REM, e com L ==== 2.5 e αααα ==== 4. Os números por 

cima de cada linha indicam a SSR em dB. 

Tal como já se tinha verificado pelos resultados da Figura �4-12, o valor da SSR 

depende fortemente da potência média do sinal de dados. Com a introdução do sinal CW, a 

SSR diminui com o aumento da potência do mesmo, conseguindo-se um valor máximo 

próximo dos 17 dB, quando a potência do sinal CW é inferior a -3 dBm e a potência média 

do sinal de dados entre aproximadamente 10 dBm e 12 dBm. 
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Para que se verifiquem as condições mínimas de modulação de banda lateral 

vestigial para transmissão, é necessário um valor de SSR mínimo de 13 dB [75,77]. Na 

Figura �4-15 são apresentados os resultados para a razão de extinção à saída do QD-SOA, 

nas mesmas condições de simulação anteriores, em que se introduziu um sinal CW à 

entrada. Como se pretende uma razão de extinção o mais elevada possível, e com uma SSR 

mínima de 13 dB, na figura está assinalada a sombreado a zona onde a SSR é superior a  

13 dB. 

 

Figura �4-15 – Resultados determinados para a razão de extinção à saída do QD-SOA, com uma razão 
de extinção à entrada de 12 dB e J ==== 5 kA/cm2. Resultados determinados por simulação com o modelo 
3L-REM, e com L ==== 2.5 e αααα ==== 4. Os números por cima de cada linha indicam a razão de extinção em 

dB. A sombreado está assinalada a zona de SSR maior que 13 dB. 

Ao contrário dos resultados determinados para a SSR, que diminui com o aumento 

da potência do sinal CW, a razão de extinção à saída aumenta com o aumento da potência 

do sinal CW. Dentro da zona a sombreado, em que a SSR é superior a 13 dB, a razão de 

extinção mais elevada que se consegue é de 9.5 dB, para uma potência média do sinal de 

aproximadamente 10 dBm e do sinal CW de 5 dBm. Na Figura �4-16 são apresentados os 

espectros ópticos do sinal de entrada e do sinal de saída, correspondentes a uma potência 

média do sinal de entrada de 10 dBm, introduzido em simultâneo no QD-SOA com um 

sinal CW com uma potência de 5 dBm. 
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Figura �4-16 – Espectro óptico para uma potência média do sinal de entrada de 10 dBm, e com uma 
potência CW de 5 dBm. A SSR determinada é 13 dB e a razão de extinção é 9.53 dB. 

Na figura anterior é possível identificar a existência de uma supressão da banda 

lateral inferior relativamente à banda lateral superior do espectro do sinal de saída, 

contrariamente ao espectro do sinal de entrada, onde as duas bandas laterais são simétricas. 

Nas Figura �4-17 (a) e (b) são apresentados dois diagramas de olho correspondentes à 

mesma potência média do sinal de entrada, 10 dBm. No primeiro caso, o sinal de dados foi 

introduzido sem a presença de um sinal CW, enquanto que no segundo caso foi introduzido 

em conjunto com o sinal de dados um sinal CW com uma potência de 5 dBm. 
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Figura �4-17 – Diagramas de olho para J ==== 0.1 kA/cm2, com uma potência média do sinal de entrada de 
10 dBm e razão de extinção de 12 dBm. (a) Sem sinal CW: SSR de 17.5 dB e razão de extinção de    

8.25 dB. (b) Com um sinal CW à entrada de 5 dBm: SSR de 13.0 dB e razão de extinção de 9.53 dB. 

Apesar de se verificar distorção nos dois sinais, nota-se alguma melhoria na razão 

de extinção do sinal introduzido em conjunto com o sinal CW. Enquanto que na ausência 

do sinal CW a razão de extinção era de 8.25 dB na presença do sinal CW a razão de 

extinção aumentou para 9.55 dB. De uma forma contrária, a SSR diminui de 17.5 dB para 

13 dB, quando se introduziu o sinal CW. 

Nas Figura �4-18 e Figura �4-19 estão ilustrados dois casos distintos que mostram o 

efeito da introdução do sinal CW. Na Figura �4-18 são apresentados os espectros e o 
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diagrama de olho do sinal de saída quando a potência média do sinal de entrada é de        

15 dBm e o sinal CW é de 15 dBm. Neste caso a SSR é baixa, cerca de 4.5 dB, mas a razão 

de extinção é elevada, 10.97 dB, com pouca distorção do sinal à saída.  
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Figura �4-18 – Espectro óptico e diagrama de olho para J ==== 0.1 kA/cm2, com uma potência média do 
sinal de entrada de 15 dBm e uma potência CW de 15 dBm. A SSR à saída é de 4.5 dB e a razão de 

extinção é de 10.97 dB. 

Na ausência do sinal CW (Figura �4-19), a SSR é significativamente superior ao 

valor anterior, 13.84 dB, mas a razão de extinção é penalizada, 7.89 dB. 
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Figura �4-19 – Espectro óptico e diagrama de olho para J ==== 0.1 kA/cm2, com uma potência média do 
sinal de entrada de 15 dBm e sem sinal CW. A SSR à saída é de 13.84 dB e a razão de extinção é de 

7.89 dB. 

Na escolha de qual dos dois casos anteriores corresponde ao melhor desempenho 

para transmissão, é preciso ter em conta os requisitos pretendidos para cada projecto. Se 

por um lado a presença do sinal CW faz com que o sinal não se degrade tanto, não 

penalizando a razão de extinção, a SSR é de apenas 4.5 dB, o que faz com que não se 

verifiquem as condições mínimas para tirar partido da modulação em banda lateral 

vestigial de forma a minimizar os efeitos da dispersão cromática. Por outro lado, na 

ausência do sinal CW a razão de extinção é penalizada, descendo para 7.89 dB, mas a SSR 

já passa a ser superior a 13 dB, podendo neste caso tirar-se partido das vantagens de 
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transmissão em VSB. Como foi referido, é uma decisão a tomar em função dos requisitos 

de cada projecto, no entanto, à partida é preferível prescindir de parte a razão de extinção a 

favor de outras características de transmissão, como por exemplo, minimizar os efeitos 

negativos da dispersão cromática em transmissões de longas distâncias. 

4.3.3. Comentários sobre a modulação de banda lateral vestigial com        

QD-SOAs 

Esta é talvez uma das possíveis aplicações dos QD-SOAs menos estudadas, não se 

encontrando até ao momento nenhuma referência de estudo que relacione os QD-SOAs a 

esta aplicação. Apesar de se determinarem alguns resultados satisfatórios no seu 

desempenho a 40 Gbit/s, quando se eleva o ritmo de transmissão o cenário altera-se de 

forma significativa. A 160 Gbit/s, a SSR para um ∆f correspondente a metade do débito é 

bastante inferior aos valores determinados a 40 Gbit/s, só sendo possível atingir os 13 dB 

de SSR com grandes penalizações da razão de extinção. Este facto, que se deve 

principalmente à menor duração do tempo de bit, faz com que o tempo de resposta tenha 

que ser menor para que se façam sentir os efeitos da VSB. Como esta aplicação tem 

melhores desempenhos com o QD-SOA a operar com uma corrente de polarização muito 

inferior à corrente de saturação, o tempo de resposta do QD-SOA é muito superior, o que 

faz com que o limite de operação desta aplicação seja muito menor. Mas como foi referido, 

este é um tema que ainda não foi convenientemente estudado, pelo que uma justificação 

mais concreta precisa ainda de ser determinada. 

4.4. Conversão de comprimento de onda por XGM 

A conversão de comprimento de onda é um factor decisivo em redes ópticas de 

múltiplos comprimentos de onda. Através da conversão de comprimento de onda, é 

possível aumentar a capacidade e flexibilidade do encaminhamento dinâmico de vários 

comprimentos de onda, reduzindo assim a probabilidade de bloqueio das conexões a 

realizar [6]. Através da conversão de comprimento de onda, é também possível realizar 

encaminhamento de canais nos nós de acesso das redes, com sinais vindos de diferentes 
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origens e com o mesmo comprimento de onda, permitindo que a atribuição do 

comprimento de onda a cada canal seja feita de forma independente por cada operador [1].  

As técnicas de conversão de comprimento de onda actualmente existentes podem 

ser classificadas em duas categorias: conversão optoelectrónica e conversão no domínio 

óptico. A conversão optoelectrónica foi a primeira técnica a ser implementada, que 

consiste basicamente na detecção de um sinal transportado num comprimento de onda, que 

depois é reformatado no domínio eléctrico, sendo de seguida transmitido num 

comprimento de onda diferente [78]. É uma técnica relativamente simples e de fácil 

implementação, pois utiliza componentes comuns em sistemas ópticos convencionais. As 

técnicas optoelectrónicas são no entanto técnicas bastantes dispendiosas, uma vez que 

utilizam uma grande quantidade de componentes [6]. Para além do custo de 

implementação, estas técnicas têm a velocidade de processamento limitada pela velocidade 

de processamento do domínio eléctrico. São também técnicas que dependem do formato de 

modulação, e só permitem converter um único sinal óptico [6]. 

Numa tentativa de superar as desvantagens das técnicas optoelectrónicas, surgiram 

as técnicas de conversão totalmente no domínio óptico. Estas técnicas têm a vantagem de 

não necessitarem de fazer a passagem do domínio óptico para o eléctrico, tornando-as 

menos dispendiosas e com velocidades de processamento mais elevadas [6]. 

Actualmente as técnicas mais promissoras de conversão totalmente no domínio 

óptico, são as que se baseiam nos efeitos não lineares dos amplificadores ópticos 

semicondutores. A conversão de comprimento de onda baseada na modulação cruzada do 

ganho foi uma das primeiras técnicas totalmente no domínio óptico a ser implementada. É 

baseada na saturação do ganho do amplificador, provocada por um sinal modulado num 

comprimento onda λ1, que vai modular um segundo sinal contínuo de comprimento de 

onda λ2. É uma técnica simples mas com algumas limitações. Designadamente, só pode ser 

aplicada a modulação de amplitude, inverte a polarização dos sinais, degrada a razão de 

extinção e impõe um desvio dinâmico de frequência elevado. As grandes vantagens desta 

técnica são a simplicidade conceptual, a independência do ritmo de transmissão, a 

possibilidade de sintonia no comprimento de onda desejado e a independência da 

polarização [6]. 
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Para o estudo de uma aplicação baseada no efeito não linear da modulação cruzada 

do ganho em QD-SOAs, foi escolhida uma técnica de conversão de comprimento de onda 

totalmente no domínio óptico, baseada neste efeito não linear. 

4.4.1. Princípio de funcionamento 

O princípio básico de funcionamento de um conversor de comprimento de onda 

baseado na modulação cruzada do ganho em QD-SOAs está ilustrado na Figura �4-20 [6]. 

 

Figura �4-20 – Esquema de funcionamento da conversão de comprimento de onda através de XGM com 
um QD-SOA. 

O sinal de entrada que transporta a informação modulada em amplitude (bomba), 

num comprimento de onda λ1, é injectado no QD-SOA em conjunto com um sinal de prova 

contínuo, num comprimento de onda λ2. Quando a potência correspondente a um nível 

lógico ‘1’ do sinal da bomba é suficiente para comprimir o ganho total do amplificador, o 

ganho sofrido pelo sinal contínuo da prova vai ser inferior ao ganho correspondente à 

passagem de um nível lógico ‘0’ da prova. Através da utilização de um filtro à saída do 

QD-SOA, o sinal da bomba é filtrado, deixando passar apenas o sinal de comprimento de 

onda λ2, entretanto convertido. Nesta técnica, a conversão de comprimento de onda é feita 

totalmente no domínio óptico, convertendo a informação contida no sinal da bomba, 

transportado num comprimento de onda λ1, para o sinal da prova que é transmitido em 

seguida num comprimento de onda λ2, onde a potência de cada nível lógico é invertida 

relativamente à original.  

4.4.2. Simulação 

Para determinar o ponto óptimo de funcionamento da conversão de comprimento 

de onda baseada na modulação cruzada do ganho por simulação, foi utilizado o simulador 

de um QD-SOA baseado no modelo 3L-REM apresentado no capítulo 3. Os parâmetros 
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utilizados para o modelo foram os mesmos que estão descritos em Apêndice, com a 

excepção do comprimento da região activa que foi alterado para L = 4 mm. A alteração da 

região activa teve como objectivo aumentar o ganho total do amplificador. As simulações 

foram feitas variando a potência média da bomba entre -10 dBm e 25 dBm, e a potência da 

prova entre -20 dBm e 15 dBm. Tanto para a prova como para a bomba, o intervalo de 

variação das potências foi de 5 dBm. O comprimento de onda do sinal da bomba e da 

prova, λ1 e λ2, foram ambos considerados próximos do comprimento de onda 

correspondente ao ganho máximo do amplificador, λ = 1550 nm, garantindo assim que o 

ganho total provinha da mesma largura espectral homogénea. O sinal da bomba era um 

sinal NRZ a 40 Gbit/s, produzido com uma sequência pseudo aleatória de 64 bits e com 

uma razão de extinção de 10 dB. 

As medidas de desempenho utilizadas para caracterizar o desempenho do QD-SOA 

na conversão de comprimento de onda foram a penalidade da razão de extinção e a 

eficiência de conversão. A penalidade da razão de extinção, medida em dB, foi definida 

como a diferença entre a razão de extinção do sinal da prova à entrada do conversor (ERin) 

e razão de extinção medida à saída do conversor (ERout): 

 in outPenalidade ER (dB) ER (dB) ER (dB)= −  (4.6) 

A eficiência de conversão, também medida em dB, foi definida como a razão entre 

a potência média do sinal convertido (Pout), pela potência média do sinal da prova à entrada 

do conversor (Pin): 

 out

in

P (W)
Eficiência conversão (dB) 10log

P (W)
=  (4.7) 

Nas Figura �4-21 e Figura �4-22 são apresentados os resultados para a eficiência de 

conversão determinados para duas densidades de corrente de polarização do QD-SOA:       

J = 5 kA/cm2 (I = 2 A) e J = 0.5 kA/cm2 (I = 200 mA). 
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Figura �4-21 – Resultados de simulação para a eficiência de conversão com J ==== 5 kA/cm2, determinados 
com o modelo 3L-REM e com os parâmetros em Apêndice, excepto o comprimento da região activa 

que foi alterado para L = 4 mm. Os números por cima de cada linha indicam a eficiência de conversão 
em dB. 

 

Figura �4-22 - Resultados de simulação para a eficiência de conversão com J ==== 0.5 kA/cm2, 
determinados com o modelo 3L-REM e com os parâmetros Apêndice, excepto o comprimento da 

região activa que foi alterado para L = 4 mm. Os números por cima de cada linha indicam a eficiência 
de conversão em dB. 

Como era de prever, com o aumento da potência da prova a eficiência de conversão 

também aumenta, uma vez que a prova corresponde ao comprimento de onda de destino da 

informação. Por sua vez, com o aumento da potência média da bomba, a eficiência de 

conversão diminui, pois o ganho ‘disponível’ para a prova tem que ser ‘partilhado’ com o 

sinal da bomba. Quanto à influência da densidade de corrente de polarização do QD-SOA 

na conversão, foram conseguidos melhores resultados com J = 5 kA/cm2. Dentro do 

intervalo de potências de entrada considerado, a máxima eficiência de conversão para        
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J = 5 kA/cm2 foi de aproximadamente 35 dB, com uma potência do sinal da prova de       

15 dBm e do sinal da bomba de -10 dBm. Para J = 0.5 kA/cm2, e para as mesmas potências 

de entrada, só se consegue uma eficiência de conversão ligeiramente inferior a 30 dB. No 

extremo oposto de potências de entrada, a eficiência de conversão é muito baixa, 

aproximadamente -30 dB para J = 5 kA/cm2 e -40 dB para J = 0.5 kA/cm2. 

Quanto à penalidade da razão de extinção, as Figura �4-23 e Figura �4-24 mostram os 

resultados determinados. 

 

Figura �4-23 – Resultados de simulação para a penalidade da razão de extinção e para J ==== 5 kA/cm2, 
determinados com o modelo 3L-REM e com os parâmetros em Apêndice, excepto o comprimento da 

região activa que foi alterado para L = 4 mm. Os números por cima de cada linha indicam a 
penalidade da razão de extinção em dB relativamente a um sinal de entrada com uma razão de 

extinção de 10 dB. 

 

Figura �4-24 – Resultados de simulação para a penalidade da razão de extinção e para J ==== 0.5 kA/cm2, 
determinados com o modelo 3L-REM e com os parâmetros em Apêndice, excepto o comprimento da 

região activa que foi alterado para L = 4 mm. Os números por cima de cada linha indicam a 
penalidade da razão de extinção em dB relativamente a um sinal de entrada com uma razão de 

extinção de 10 dB. 
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Como já tinha sido referido, a conversão de comprimento de onda através desta 

técnica degrada significativamente a razão de extinção do sinal de dados convertido. Pela 

observação das figuras anteriores, verifica-se claramente uma degradação da razão de 

extinção. Uma vez que, para baixas potências da bomba, o ganho do amplificador não 

atinge a saturação devido ao sinal de dados, então o ganho da prova não vai sofrer uma 

modulação significativa com a alteração do ganho. Por esta razão é que para baixas 

potência da bomba a penalidade da razão de extinção é elevada, superior a 9 dB. Para 

baixas potências da bomba, a influência da prova quase que não se faz sentir na alteração 

da penalidade da razão de extinção, uma vez que a soma das potências da bomba e da 

prova é muito menor que a potência de saturação do amplificador. Como o amplificador 

satura com potências inferiores quando J = 0.5 kA/cm2, do que para J = 5 kA/cm2, a 

penalidade da razão de extinção é menor com J = 0.5 kA/cm2. 

Quando a potência média da bomba é suficiente para que o nível lógico 

correspondente a um bit ‘1’ sature por si o ganho do amplificador, a penalidade da razão de 

extinção torna-se muito menor, pois nestas condições a potência da bomba já consegue 

uma forte modulação da prova, através da compressão do ganho do amplificador. Para       

J = 5 kA/cm2 consegue-se uma penalidade da razão de extinção de apenas 3 dB, quando a 

bomba tem uma potência de aproximadamente 25 dBm. O sinal de prova praticamente não 

influência a penalidade da razão de extinção quando J = 5 kA/cm2 e no intervalo de 

potências considerado. Para J = 0.5 kA/cm2, como o amplificador tem uma potência de 

saturação muito inferior, o cenário é ligeiramente diferente. Neste caso, com o aumento da 

potência média da bomba a penalidade da razão de extinção diminui até atingir um 

mínimo, aumentando em seguida com o aumento da potência da bomba. Isto acontece 

porque, para potências bastante elevadas, como por exemplo 25 dBm, a potência do nível 

lógico do bit ‘0’ já é suficiente para saturar o amplificador, fazendo com que não haja uma 

grande variação da compressão do ganho para os dois níveis lógicos. Para J = 0.5 kA/cm2, 

a potência da prova já tem influência significativa na penalidade da razão de extinção. A 

partir do ponto em que a prova atinge um valor próximo da potência de saturação, o 

aumento da potência da prova só vai fazer com que o amplificador sature com potências da 

bomba menores, aumentando assim a penalidade da razão de extinção. 
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O comportamento do QD-SOA em relação à penalidade da razão de extinção é 

semelhante para as duas densidades de corrente, apenas tem zonas de funcionamento 

diferentes em relação às potências da bomba e da prova. Para J = 5 kA/cm2, a potência de 

saturação é maior e, como consequência, a zona de menor penalidade da razão de extinção 

corresponde a uma maior potência da bomba e da prova, que neste caso não foi abrangida 

pelo intervalo de simulação. 

Com esta técnica é difícil determinar um ponto óptimo de funcionamento dos    

QD-SOAs. Se por um lado se consegue uma maior eficiência de conversão para potências 

da bomba baixas e potências da prova elevadas, por outro lado consegue-se uma menor 

penalidade da razão de extinção para potências da bomba elevadas e potências da prova 

baixas. A escolha do ponto de funcionamento terá que ser em função das características 

requeridas por cada projecto. Tem que se ter em conta se se pretende uma maior eficiência 

de conversão ou uma menor penalidade da razão de extinção. 

Na Figura �4-25 estão representados dois diagramas de olho do sinal convertido à 

saída do QD-SOA, para uma zona de operação em que a eficiência de conversão é baixa, 

mas com pequena penalidade da razão de extinção. A potência média da bomba para 

ambos os casos é de 20 dBm e a da prova é de 5 dBm. A Figura �4-25 (a) corresponde a 

uma densidade de corrente de polarização J = 5 kA/cm2, com a qual se consegue uma 

eficiência de conversão de apenas -4.36 dB e uma penalidade da razão de extinção de   

4.64 dB. A Figura �4-25 (b) é para J = 0.5 kA/cm2, para a qual a eficiência de conversão 

decresce para -11.65 dB, mas com um melhoramento da penalidade da razão de extinção, 

que desce para 2.75 dB. 
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Figura �4-25 – Diagramas de olho para uma potência média da bomba de 20 dBm e da prova de 5 dBm. 
(a) J ==== 5 kA/cm2, com penalidade da razão de extinção de 4.64 dB e uma eficiência de conversão de       
-4.36 dB; (b) J ==== 0.5 kA/cm2, com penalidade da razão de extinção de 2.75 dB e uma eficiência de 

conversão de -11.65 dB. 
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Para uma zona de funcionamento oposta, em que se consegue melhor eficiência de 

conversão, apresentam-se diagramas de olho na Figura �4-26. Para este caso, a potência da 

prova mantém-se igual à anterior, 5 dBm, mas a potência média da bomba foi reduzida 

para 5 dBm. Com uma potência menor da bomba, consegue-se um aumento significativo 

da eficiência de conversão, que para J = 5 kA/cm2 passou a ser de 14.18 dB, Figura �4-26 

(a), e para J = 0.5 kA/cm2 aumentou para 11.03 dB, Figura �4-26 (b). No entanto, a 

penalização da razão de extinção aumentou para 9.57 dB, com J = 5 kA/cm2, e para      

7.76 dB, com J = 0.5 kA/cm2. 
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Figura �4-26 – Diagramas de olho para uma potência média da bomba de 5 dBm e da prova de 5 dBm. 
(a) J ==== 5 kA/cm2, com penalidade da razão de extinção de 9.57 dB e uma eficiência de conversão de 
14.18 dB; (b) J ==== 0.5 kA/cm2, com penalidade da razão de extinção de 7.76 dB e uma eficiência de 

conversão de 11.03 dB. 

Para valores intermédios da eficiência de conversão e da penalidade da razão de 

extinção, obtiveram-se os diagramas de olho da Figura �4-27. Neste caso, a potência média 

da bomba é de 10 dBm e a da prova é de 0 dBm. A eficiência de conversão conseguida foi 

de 3.90 dB para J = 5 kA/cm2 e de 0.40 dB para J = 0.5 kA/cm2, com uma penalidade da 

razão de extinção de 8.80 dB para J = 5 kA/cm2 e de 4.83 dB para J = 0.5 kA/cm2. 
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Figura �4-27 – Diagramas de olho para uma potência média da bomba de 10 dBm e da prova de 0 dBm. 

(a) J ==== 5 kA/cm2, com penalidade da razão de extinção de 8.80 dB e uma eficiência de conversão de  
3.90 dB; (b) J ==== 0.5 kA/cm2, com penalidade da razão de extinção de 4.82 dB e uma eficiência de 

conversão de 0.40 dB. 
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Na Figura �4-28 é apresentado um exemplo de simulação do sinal antes da 

conversão e depois de convertido para um comprimento de onda diferente. A densidade de 

corrente de polarização é de 5 kA/cm2, com uma potência média da bomba de 10 dBm e da 

prova de 0 dBm.  

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

x 10
-9

0

5

10

15

20

Tempo [s]

P
ot

ên
ci

a 
[m

W
]

Sinal de entrada

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

x 10
-9

0

5

10

15

Tempo [s]

P
o

tê
nc

ia
 [m

W
]

Sinal convertido

 

Figura �4-28 – Exemplo de um sinal de entrada e sinal convertido ao longo do tempo pelo método de 
XGM com um QD-SOA, com J ==== 5 kA/cm2, potência da média da bomba de 10 dBm e potência média 

da prova de 0 dBm. 

Neste exemplo consegue-se visualizar claramente a inversão dos bits, passando a 

potência de um bit ‘1’ à entrada de um nível alto para um nível baixo de potência, e vice-

versa para os bits ‘0’. Neste caso, a eficiência de conversão determinada é de 3.9 dB e a 

penalidade da razão de extinção é de 8.80 dB. 

4.4.3. Comentários sobre a conversão de comprimento de onda baseada em 

XGM 

Nesta secção mostrou-se, através de simulação, que é possível fazer a conversão de 

comprimento de onda baseada no efeito não linear da modulação cruzada do ganho em 

QD-SOAs. Os resultados apresentados foram produzidos para um ritmo de transmissão de 

40 Gbit/s. Mantendo todas as condições de simulação, alterando apenas o ritmo de 

transmissão, é possível conseguir desempenhos semelhantes para valores muito superiores 

do ritmo de transmissão. Para esta aplicação, o que limita a velocidade de processamento é 

o tempo de recuperação do ganho que, tal como demonstrado anteriormente, é da ordem 

dos 200 fs. Quando se compara o desempenho de um QD-SOA com um SOA bulk nesta 
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aplicação, prevê-se um alcance do ritmo de transmissão muito superior, pois os SOAs bulk 

têm tempos de recuperação do ganho da ordem dos 300 ps [6]. 

A principal desvantagem desta técnica para a conversão de comprimento de onda é 

que a razão de extinção se degrada bastante para eficiências de conversão elevadas. Uma 

forma possível de superar esta desvantagem é colocar dois QD-SOAs em cascata, onde o 

primeiro faz a conversão para um comprimento de onda diferente, penalizando a eficiência 

de conversão a favor da razão de extinção, servindo o segundo QD-SOA apenas para fazer 

uma amplificação do sinal já convertido. 

4.5. Conversão de comprimento de onda por FWM 

Outra técnica de conversão de comprimento de onda totalmente no domínio óptico 

é a que se baseia no efeito não linear da mistura de quatro ondas, FWM. Neste tipo de 

conversão existe uma troca de energia entre as ondas incidentes, acompanhado de perda de 

energia por parte de ambas para um meio não linear, o que vai dar origem à formação de 

novas frequências [6]. O processo de FWM pode ser entendido como o espalhamento de 

dois fotões com energias hν1 e hν2, que se destroem para dar origem a outros dois fotões 

com energias hν3 e hν4, conservando o momento e a energia total. Como o fenómeno é 

coerente, devido à conservação do momento, é necessário que os sinais tenham adaptação 

de fase e polarização controlada. A amplitude das ondas geradas é proporcional ao produto 

das amplitudes das ondas de entrada, enquanto que a fase e a frequência são uma 

combinação linear das fases e frequências das ondas de entrada [6]. 

A principal vantagem desta técnica de conversão de comprimento de onda é que é 

independente do formato de modulação, e pode converter vários canais sem degradar 

significativamente a razão de extinção. Quanto às desvantagens, depende do controlo da 

polarização e da adaptação de fase, tem uma baixa eficiência de conversão, tem uma faixa 

de conversão reduzida e depende da diferença de comprimentos de onda dos sinais de 

entrada [6]. 

Esta secção é dedicada à conversão de comprimento de onda usando QD-SOAs, 

baseada no efeito não linear da mistura de quatro ondas. 
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4.5.1. Princípio de funcionamento 

O princípio de funcionamento desta técnica baseia-se na utilização da região activa 

dos QD-SOAs como meio para a geração do efeito não linear da mistura de quatro ondas. 

Como foi referido, um dos problemas desta técnica tem a ver com a necessidade de 

controlar a polarização dos sinais de entrada. Na Figura �4-29 está representado um 

esquema de funcionamento desta técnica, onde se incluíram dois controladores de 

polarização nos sinais de entrada para controlar as suas polarizações [6]. 

 

Figura �4-29 – Esquema de funcionamento da conversão de comprimento de onda através de FWM com 
um QD-SOA. 

Um sinal de dados transportado no comprimento de onda λ1 e frequência Ω1 é 

injectado em conjunto com um sinal contínuo, bomba, com comprimento de onda λ2 e 

frequência Ω2, num QD-SOA com a polarização dos sinais controlada por dois 

controladores de polarização. Devido ao efeito não linear da mistura de quatro ondas no 

meio activo do QD-SOA, à saída vamos ter três sinais, dois no comprimento de onda e 

frequência iguais às dos sinais de entrada e um terceiro com comprimento de onda λ3 e 

frequência Ω3 = 2Ω2 – Ω1. Através da utilização de um filtro à saída do QD-SOA, filtram-

se os sinais com comprimentos de onda λ1 e λ2, deixando passar apenas o sinal gerado, λ3. 

Desta forma, é feita a conversão de comprimento de onda de λ1 para λ3 [6,17]. 

4.5.2. Simulação 

Para simular esta técnica de conversão, foi utilizado o simulador baseado no 

modelo 2L-REM descrito no capítulo 3. Foi escolhido este modelo, uma vez que o autor do 

modelo utilizou-o para o estudo do efeito da mistura de quatro ondas em QD-SOAs, 

estando já disponíveis as equações de propagação de cada sinal pela região activa do    

QD-SOA [10]. À semelhança do estudo que foi feito para a conversão por XGM da secção 

anterior, também foi determinado o ponto óptimo de funcionamento do QD-SOA a um 

ritmo de transmissão de 40 Gbit/s, para um sinal pseudo aleatório NRZ de 64 bits e com  
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10 dB de razão de extinção à entrada. Fez-se variar a potência da bomba entre -10 dBm e 

25 dBm e a potência média do sinal entre -30 dBm e 10 dB, assumindo que tinham ambos 

a mesma polarização à entrada do QD-SOA. Os parâmetros do modelo utilizado foram os 

do Apêndice para o modelo 2L-REM, com excepção do comprimento da região activa que 

foi alterado para L = 4 mm. 

As medidas de desempenho escolhidas foram as mesmas que foram utilizadas para 

a conversão por XGM: a eficiência de conversão e a penalidade da razão de extinção. A 

penalidade da razão de extinção é definida da mesma forma que na equação (4.6), 

enquanto que para a eficiência de conversão, na equação (4.7) a potência de entrada, Pin, é 

a potência média do sinal de dados de entrada e a potência de saída, Pout, é a potência 

média do sinal à saída gerado pela mistura de quatro ondas. 

Para o intervalo de potências de entrada considerado, foram feitas simulações para 

duas densidades de corrente de polarização, J = 5 kA/cm2 e J = 0.5 kA/cm2. Nas        

Figura �4-30 e Figura �4-31 estão os resultados determinados para a eficiência de conversão 

de cada uma das densidades de corrente. 

 

Figura �4-30 – Resultados de simulação para a eficiência de conversão para J ==== 5 kA/cm2, determinados 
com o modelo 2L-REM e com os parâmetros em Apêndice, excepto o comprimento da região activa 

que foi alterado para L = 4 mm. Os números por cima de cada linha indicam a eficiência de conversão 
em dB. 
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Figura �4-31 – Resultados de simulação para a eficiência de conversão para J ==== 0.5 kA/cm2, 
determinados com o modelo 2L-REM e com os parâmetros em Apêndice, excepto o comprimento da 

região activa que foi alterado para L = 4 mm. Os números por cima de cada linha indicam a eficiência 
de conversão em dB. 

A eficiência de conversão por este método é reduzida, conseguindo-se apenas um 

máximo de cerca 3 dB para J = 5 kA/cm2 e -5 dB para J = 0.5 kA/cm2. Para o intervalo de 

potências considerado, a zona de máxima eficiência de conversão ocorre para baixas 

potências do sinal de dados, <-15 dBm, e potência da bomba entre 0 dBm e 15 dBm, para  

J = 5 kA/cm2 e 0 dBm e 5 dBm para J = 0.5 kA/cm2. 

Quanto à penalidade da razão de extinção, as Figura �4-32 e Figura �4-33 mostram os 

resultados determinados para as duas densidades de corrente. Nessas figuras estão 

assinaladas a sombreado as zonas onde se consegue a maior eficiência de conversão, de 

forma a se conseguir visualizar mais facilmente o desempenho do QD-SOA em função das 

duas medidas de desempenho. 

Com esta técnica de conversão de comprimento de onda, existem zonas de 

operação do QD-SOA em que praticamente não se verifica penalização da razão de 

extinção do sinal convertido. Em concordância com a zona de melhor operação para a 

eficiência de conversão, para baixas potências do sinal de entrada que transporta a 

informação, <-15 dBm, e para potências da bomba entre 0 dBm e 15 dBm para                   

J = 5 kA/cm2 , e entre 0 dBm e 5 dBm para J = 0.5 kA/cm2, a penalidade da razão de 

extinção é praticamente nula, verificando-se mesmo um ligeiro melhoramento em alguns 

casos para J = 0.5 kA/cm2. 
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Figura �4-32 – Resultados de simulação para a penalidade da razão de extinção e para J ==== 5 kA/cm2, 
determinados com o modelo 2L-REM e com os parâmetros em Apêndice, excepto o comprimento da 

região activa que foi alterado para L = 4 mm. Os números por cima de cada linha indicam a 
penalidade da razão de extinção em dB, relativamente a um sinal de entrada de razão de extinção de 
10 dB. A zona a sombreado corresponde à zona em que se verifica a maior eficiência de conversão. 

 

Figura �4-33 – Resultados de simulação para a penalidade da razão de extinção e para J ==== 0.5 kA/cm2, 
determinados com o modelo 2L-REM e com os parâmetros em Apêndice, excepto o comprimento da 

região activa que foi alterado para L = 4 mm. Os números por cima de cada linha indicam a 
penalidade da razão de extinção em dB relativamente a um sinal de entrada de razão de extinção de  
10 dB. A zona a sombreado corresponde à zona em que se verifica a maior eficiência de conversão. 

Na figura Figura �4-34 estão representados diagramas de olho de uma zona de 

operação óptima, que corresponde a uma potência média do sinal de -15 dBm e a uma 

potência da bomba de 5 dBm, para as densidades de corrente J = 5 kA/cm2 (Figura �4-34), e 

J = 0.5 kA/cm2 (Figura �4-34). 
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Figura �4-34 – Diagramas de olho para uma potência média do sinal de -15 dBm e da bomba de 5 dBm. 
(a) J ==== 5 kA/cm2, com penalidade da razão de extinção de 0.96 dB e uma eficiência de conversão de  

3.45 dB; (b) J ==== 0.5 kA/cm2, com penalidade da razão de extinção de 0.78 dB e uma eficiência de 
conversão de -5.46 dB. 

Nos dois casos o sinal de saída tem uma penalidade da razão de extinção baixa, 

0.96 dB para J = 5 kA/cm2 e 0.78 dB para J = 0.5 kA/cm2, e eficiência de conversão de 

3.45 dB para J = 5 kA/cm2 e -5.46 dB para J = 5 kA/cm2. Na Figura �4-35 são apresentados 

diagramas de olho para um ponto de funcionamento menos favorável, com uma potência 

do sinal de 0 dBm e potência da bomba de -5 dBm. 
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Figura �4-35 – Diagramas de olho para uma potência média do sinal de 0 dBm e da bomba de 5 dBm. 
(a) J ==== 5 kA/cm2, com penalidade da razão de extinção de 5.09 dB e uma eficiência de conversão de       

-9.6 dB; (b) J ==== 0.5 kA/cm2, com penalidade da razão de extinção de 4.43 dB e uma eficiência de 
conversão de -14.56 dB. 

Neste ponto de funcionamento a razão de extinção degrada-se significativamente, 

5.09 dB para J = 5 kA/cm2 e 4.43 dB para J = 0.5 kA/cm2), com a eficiência de conversão 

também a diminuir, -9.6 dB para J = 5 kA/cm2, e -14.56 dB para J = 0.5 kA/cm2. Verifica-

se também uma ligeira distorção dos sinais, sendo mais significativa para J = 0.5 kA/cm2. 
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4.5.3. Comentários sobre a conversão baseada em FWM com QD-SOAs 

Através desta técnica conseguem-se bons resultados para a conversão de 

comprimento de onda, uma vez que praticamente não penaliza a razão de extinção na zona 

de operação em que se consegue melhor eficiência de conversão. Existem alguns 

problemas devido à necessidade de controlar a polarização dos sinais de entrada, mas que 

podem ser facilmente superados através da utilização de controladores de polarização. À 

semelhança da técnica descrita anteriormente, baseada na modulação cruzada do ganho, 

uma forma de se conseguir melhor eficiência de conversão é colocar outro QD-SOA em 

cascata, servindo apenas para amplificar o sinal convertido. 

Foram também realizadas simulações para ritmos de transmissão mais elevados, 

(160 Gbit/s e 640 Gbit/s), sem que se verificasse qualquer degradação no desempenho do 

QD-SOA, o que torna esta técnica bastante promissora para futuras aplicações de 

conversão de comprimento de onda em sistemas de elevado débito. 

4.6. Conclusões sobre as aplicações 

Neste capítulo foram estudadas, através de simulação, quatro aplicações com os 

QD-SOAs como principal componente. As diferentes aplicações foram escolhidas de 

forma a que se baseassem nos principais efeitos não lineares que ocorrem nos QD-SOAs: 

XPM, SPM, XGM e FWM. Para todas as aplicações fizeram-se simulações de 

funcionamento a um ritmo de transmissão de 40 Gbit/s, para o qual se tentou encontrar um 

ponto óptimo de funcionamento, alterando as potências dos sinais envolvidos e a corrente 

de polarização dos QD-SOAs. 

Na secção 4.2 foi estudada uma configuração possível de uma porta lógica XOR. O 

princípio de funcionamento baseia-se num MZI, com um QD-SOA em cada braço a 

modular a fase dos sinais através do efeito não linear da XPM. Mediante as simulações 

efectuadas, conseguiram-se determinar alguns pontos óptimos de funcionamento a           

40 Gbit/s. Esses pontos de funcionamento foram para uma densidade de corrente de 

polarização dos QD-SOAs de J = 5 kA/cm2, com uma potência média dos operandos A e B 

das entradas do XOR de 5.13 dBm, e com um sinal CW de 11.01 dBm, e também para a 

mesma densidade de corrente mas com potências diferentes, 22.21 dBm para a potência 
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média dos operandos e 22.48 dBm para o sinal CW. O outro ponto de funcionamento 

determinado foi para J = 1 kA/cm2, com uma potência média dos operandos de 16.44 dBm 

e o sinal CW de 1.66 dBm. 

Com o XOR a operar na configuração descrita, conclui-se que se conseguem 

melhores desempenhos com os QD-SOAs a operarem com uma corrente de polarização 

acima da saturação, conseguindo-se nesse caso dois pontos de funcionamento com 

desempenhos semelhantes, para os quais os impulsos de saída mantêm a forma original. 

Com o aumento do ritmo de transmissão para 160 Gbit/s não se fez sentir qualquer efeito 

no desempenho do XOR, pelo que se prevê um grande potencial dos QD-SOAs para esta 

aplicação. 

Na secção 4.3 foi simulada uma possível aplicação para os QD-SOAs pouco 

conhecida até então, que é a possibilidade de utilizar um QD-SOA para converter um sinal 

modulado em DSB para VSB, recorrendo ao efeito não linear da SPM. Nesta aplicação 

conseguiram-se bons resultados a 40 Gbit/s, com o QD-SOA a operar com uma corrente de 

polarização muito abaixo da corrente de saturação, J = 0.1 kA/cm2. No entanto não foi 

encontrado um ponto óptimo de funcionamento, pois para cada uma das duas medidas de 

desempenho escolhidas para caracterizar o funcionamento dos QD-SOAs, a zona de 

melhores resultados eram opostas entre si. Para esta aplicação, a escolha do ponto de 

funcionamento tem que ser tomada em função dos requisitos de cada projecto. Se se 

pretende menor penalização da razão de extinção, penalizando a supressão de uma das 

bandas laterais, terá que se introduzir um sinal CW complementar à entrada do QD-SOA. 

Quando a penalização da razão de extinção não é significativa para o projecto requerido, 

preferindo aumentar a supressão de uma das bandas, conseguem-se melhores resultados 

sem o sinal CW. É uma escolha que terá que ser feita durante a elaboração do projecto, 

onde um equilíbrio entre as duas medidas de desempenho pode ser considerado. 

Uma vez que o melhor desempenho do QD-SOA foi para uma corrente muito 

inferior à corrente de saturação, a sua resposta também é muito mais lenta, daí o fraco 

desempenho a 160 Gbit/s. 

Nas secções 4.4 e 4.5 foram estudadas duas possibilidades de conversão de 

comprimento de onda totalmente no domínio óptico. Na secção 4.4 foi utilizado um      

QD-SOA, onde se fez uso do efeito não linear da XGM. Para esta aplicação não foi 
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encontrado um ponto óptimo de funcionamento. Para este caso, conseguem-se sempre 

melhores resultados para uma corrente de polarização na saturação dos QD-SOAs, mas se 

por um lado a penalidade da razão de extinção é menor para valores elevados da potência 

do sinal de dados e valores baixos da potência do sinal CW, por outro lado a eficiência de 

conversão é maior para uma zona de potências opostas às anteriores. Nesta aplicação, trata-

se também de uma escolha que depende dos requisitos de cada projecto. De referir ainda 

que a grande vantagem deste método de conversão de comprimento de onda é que se 

consegue uma elevada eficiência de conversão, mas tem a desvantagem de penalizar 

significativamente a razão de extinção. 

Na conversão de comprimento de onda baseada no efeito não linear da FWM, 

estudada na secção 4.5, foi possível encontrar um ponto óptimo de funcionamento. Com 

esta técnica, a zona de máxima eficiência de conversão corresponde à zona de menor 

penalidade da razão de extinção, que corresponde a uma baixa potência do sinal de dados e 

a uma potência do sinal CW entre aproximadamente 0 dBm e 15 dBm, com uma corrente 

de polarização na saturação. Ao contrário da técnica anterior, esta técnica praticamente não 

degrada a razão de extinção, tendo como desvantagem uma baixa eficiência de conversão. 

Uma vez que as duas técnicas de conversão de comprimento de onda têm melhores 

resultados com o QD-SOA a operar com uma corrente de saturação, conseguiram-se os 

mesmos resultados para um ritmo de transmissão de 160 Gbit/s, prevendo-se resultados 

semelhantes para ritmos muito superiores. 

Com os resultados aqui reportados, em que se conseguiram bons desempenhos dos 

QD-SOAs em aplicações de elevado ritmo de transmissão, é possível prever que tenham 

um papel importante nas futuras gerações de sistemas de comunicações ópticas. 

  





��������������������	����	����	����	���� 				

Conclusões 

 

5.1. Conclusões do trabalho realizado  

Em conformidade com os objectivos propostos para este trabalho, foram estudadas 

por simulação aplicações baseadas em QD-SOAs. 

A estrutura global desta tese foi dividida em duas grandes partes. Na primeira parte, 

que corresponde aos capítulos 2 e 3, foram descritos os aspectos teóricos relacionados com 

os QD-SOAs, e na segunda parte, capítulo 4, foram apresentados e comentados os 

principais resultados obtidos com este trabalho. 

No capítulo 2 foram estudados os principais conceitos teóricos relacionados com os 

QD-SOAs, desde a estrutura física até às características gerais de funcionamento dos 

amplificadores ópticos. Neste capítulo existe uma secção mais longa, dedicada 

exclusivamente à região activa, pois é nela que se verificam os principais fenómenos que 

caracterizam a operação dos QD-SOAs, tais como a dinâmica dos portadores e os 
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mecanismos de ganho. É também feita uma referência aos principais efeitos não lineares 

que ocorrem nos QD-SOAs, pois é devido a eles que se conseguem muitas aplicações de 

interesse. 

O capítulo 3 foi dedicado aos modelos de QD-SOAs. Nesse capítulo foi feito um 

resumo das diferentes abordagens que podem ser consideradas na elaboração de um 

modelo. Foram descritos em pormenor alguns modelos e foram alteradas algumas notações 

e metodologias adoptadas pelos autores dos mesmos, por forma a tornar mais simples a 

compreensão e ligação dos diferentes modelos. Foi também descrito o algoritmo de dois 

simuladores de QD-SOAs construídos ao longo deste trabalho, um com dois níveis de 

energia (2L-REM) e outro com 3 níveis (3L-REM), onde se incluíram alguns resultados 

sobre características de funcionamento. 

A segunda parte deste trabalho corresponde ao capítulo 4. Neste capítulo fez-se um 

estudo por simulação de quatro aplicações com QD-SOAs.  

Na secção 4.2 foi simulado o funcionamento de uma porta lógica XOR, baseada no 

efeito não linear da modulação cruzada da fase, XPM. Foi determinado um bom 

desempenho dos QD-SOAs nesta aplicação a 40 Gbit/s, conseguindo-se prever ritmos de 

transmissão muito superiores. 

Na secção 4.3 foi estudado o desempenho de um QD-SOA na conversão de um 

sinal modulado em banda lateral dupla, DSB, para banda lateral vestigial, VSB, baseada na 

auto-modulação de fase. A 40 Gbit/s conseguiram-se bons desempenhos mas, como se 

determinaram melhores resultados de funcionamento do QD-SOA com uma corrente de 

polarização muito inferior à corrente de saturação, o seu desempenho para ritmos de 

transmissão superiores é muito limitado. 

 Nas secções 4.4 e 4.5 foram simuladas duas formas de conversão de comprimento 

de onda totalmente no domínio óptico, uma baseada na modulação cruzada do ganho, 

XGM, e outra na mistura de quatro ondas, FWM. Enquanto que na conversão por XGM se 

conseguiu uma elevada eficiência de conversão, mas com grande penalização  da razão de 

extinção, por FWM verificou-se o oposto.  

Após a realização deste trabalho, é possível prever um bom desempenho dos     

QD-SOAs em aplicações dos futuros sistemas de comunicação ópticos, que se prevê que 

utilizem elevados ritmos de transmissão totalmente no domínio óptico. 
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5.2. Sugestões de trabalho futuro 

A tecnologia envolvida na criação e desenvolvimento de dispositivos baseados em 

pontos quânticos ainda tem um longo caminho a percorrer, pelo que são muitas as 

direcções que podem ser seguidas em termos de estudo e investigação deste tipo de 

dispositivos. No seguimento do trabalho realizado para a concretização desta dissertação, 

são propostas algumas sugestões de trabalho futuro: 

• Implementação de um simulador baseado em modelos de várias populações de 

pontos quânticos, MPREM. 

• Estudo da sensibilidade de cada modelo de QD-SOAs a variações dos diferentes 

parâmetros envolvidos. 

• Desenvolvimento de modelos simplificados para aplicações especificas, de forma a 

tornar a sua implementação computacional menos exigente. 

• Continuação do estudo das aplicações estudadas, bem como o estudo de novas 

aplicações com QD-SOAs. 

• Comparação e validação dos resultados determinados por simulação com resultados 

experimentais. 

Estas são apenas algumas das muitas sugestões de trabalhos que podem ser realizados no 

seguimento desta tese.  
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Apêndice – Parâmetros dos modelos 

 Tabelas com os valores dos parâmetros dos modelos de QD-SOAs utilizados na 

construção dos simuladores. 

Símbolo Descrição Valor 

W  Largura da região activa 3×10-6 m 

L  Comprimento da região activa 1×10-3 m 

H  Altura da região activa 0.2×10-6 m 

LH  Espessura da wetting layer 1×10-9 m 

DN  Densidade volumétrica de pontos quânticos 2×1021 m-3 

DV  Volume de um ponto quântico 2.3×10-24 m3 

ln  Número de camadas de pontos quânticos 3 

wgτ  Tempo médio de captura da wetting layer para o estado fundamental 2×10-12 s 

rτ  Tempo médio de recombinação espontânea nos pontos quânticos 1×10-9 s 

srτ  Tempo médio de recombinação espontânea na wetting layer 0.2×10-9 s 

maxg  Ganho modal máximo 12×102 m-1 

lossα  Perdas internas 2×102 m-1 

em  Massa efectiva dos electrões 0.026m0 

hm  Massa efectiva das lacunas 0.074m0 

gε  Degenerância do estado fundamental 2 

homE  Largura a meia altura do alargamento espectral homogéneo 5 meV 

homnE −  Largura a meia altura do alargamento espectral não homogéneo 40 meV 
w g

c cE E−  Diferença de energia entre a wetting layer e o estado fundamental 100 meV 
g

vE  Energia do nível mais elevado na banda de condução dos pontos quânticos 42 meV 
w

vE  Energia do nível mais elevado na banda de condução da wetting layer 118 meV 

λ  Comprimento de onda 1.55×10-6 m 

n  Índice de refracção 3.5 

T  Temperatura 300 K 

Tabela A-1 – Parâmetros do modelo 2L-REM. 
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Símbolo Descrição Valor 

W  Largura da região activa 10×10-6 m 

L  Comprimento da região activa 2×10-3 m 

H  Altura da região activa 0.2×10-6 m 

DN  Densidade de pontos quânticos 3.8×1022 m-3 

DV  Volume de um ponto quântico 2.3×10-24 m3 

weτ  Tempo médio de captura 3×10-12 s 

ewτ  Tempo médio de escape do estado excitado para a wetting layer 1×10-9 s 

egτ  Tempo médio de relaxação do estado excitado para o  estado fundamental 0.16×10-12 s 

geτ  Tempo médio de excitação do estado fundamental para o estado excitado 1.2×10-12 s 

rτ  Tempo médio de recombinação espontânea nos pontos quânticos 1×10-9 s 

srτ  Tempo médio de recombinação espontânea na wetting layer 0.2×10-9 s 

maxg  Ganho modal máximo 11.5×102 m-1 

lossα  Perdas internas 3×102 m-1 

α  Factor de alargamento espectral 1 

λ  Comprimento de onda 1.55×10-6 m 

n  Índice de refracção 3.5 

Tabela A-2 – Parâmetros do modelo 3L-REM. 
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