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palavras-chave 
 

Fibras ópticas, birrefringência, dispersão dos modos de polarização. 
 

resumo 
 
 

Neste trabalho são abordados vários aspectos relacionados com a dispersão  
dos modos de polarização em fibras ópticas. 
São apresentados os principais mecanismos de birrefringência em fibras 
ópticas responsáveis pelo aparecimento da dispersão dos modos de 
polarização. Apresenta-se também uma descrição matemática deste efeito 
através da definição dos vectores dispersão dos modos de polarização de 
primeira e segunda ordens. São também apresentadas as funções densidade 
de probabilidade das principais grandezas que caracterizam a dispersão dos 
modos de polarização. 
É feito um estudo aprofundado do controlo da polarização, derivando-se uma 
expressão para o ângulo de cada uma das lâminas de atraso do controlador 
de polarização baseado no enrolamento de fibra, por forma a transformar um 
estado de polarização inicial arbitrário num estado de polarização final 
especificado. Desenvolve-se também um modelo teórico para a evolução do 
estado de polarização quando vários controladores deste tipo são 
concatenados, com as orientações das lâminas aleatórias e independentes. 
Verifica-se que com o aumento do número de controladores o espalhamento 
do estado de polarização converge rapidamente para um espalhamento 
uniforme da polarização na esfera de Poincaré. 
Faz-se também uma comparação entre os principais tipos de emuladores da 
dispersão dos modos de polarização. O modelo para o espalhamento 
uniforme da polarização é usado para projectar um novo emulador da 
dispersão dos modos de polarização composto por secções de fibra que 
mantêm a polarização, entre as quais é feito o espalhamento uniforme da 
polarização. Mostra-se que, usando controladores de polarização para fazer o 
espalhamento da polarização, é possível emular correctamente a dispersão 
dos modos de polarização de primeira e segunda ordens. 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

keywords 
 

Optical fibers, birefringence, polarization mode dispersion. 
 

abstract 
 

This thesis deals with several topics related to the polarization mode 
dispersion in optical fibers. 
The birefringence mechanisms that are behind the polarization mode 
dispersion are discussed. A mathematical description of polarization mode 
dispersion through the definition of first and second-order polarization mode 
dispersion vectors is presented. The probability density functions of the most 
important quantities of polarization mode dispersion vectors are also 
presented. 
We perform a deep analysis of polarization control, where we present a 
method to deterministically calculate the fiber-coil based polarization controller 
configuration of each wave plate, in order to transform between an arbitrary 
input state of polarization and a specified output state of polarization. We also 
present an analytical model capable of describing the state of polarization 
evolution resulting from the concatenation of several fiber-coil based 
polarization controllers, assuming random an independent orientation for each 
wave plate. The results show that as the number of polarization controllers 
increases the distribution of the polarization over the Poincaré sphere tends to 
a uniform scattering. 
A comparison between the different polarization mode dispersion emulators is 
presented. Finally we use our analytical model of uniform polarization 
scattering to design a new polarization mode dispersion emulator, consisting in 
the concatenation of several polarization maintaining fiber sections and 
performing a uniform scattering of polarization between each adjacent fiber 
sections. We show that using polarization controllers to uniform scatter the 
polarization between sections first and second-order polarization mode 
dispersion is well emulated. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 “Imagination is more important than knowledge. 

Knowledge is limited. 
Imagination encircles the world.” 
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principais e t̂2 - SOP linear a +45◦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.4 Efeito da PMD no domı́nio da tempo para pequenas distâncias de fibra. 19

2.5 Acoplamento dos modos de polarização. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3.1 Diagrama do vector PMD ~τ(ω) e das componentes da PMD de segunda
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5.12 Representação dos parâmetros de Stokes para um espalhamento usando
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6.8 Representação esquemática da técnica interleaving. Os pares de frequências

representadas na linha superior, (ωi, ωi + ∆ω), são usadas para calcu-

lar o vector PMD de primeira ordem, ~τ , nas frequências ωi + ∆ω/2.
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Caṕıtulo 1

Introdução

1.1 Evolução dos sistemas de transmissão por fibras

ópticas

O crescente número de serviços de telecomunicações dispońıveis e em especial a mas-

sificação do acesso à Internet têm exercido, nos últimos anos, uma enorme pressão no

sentido de aumentar a capacidade das redes de telecomunicações. Neste contexto, os

sistemas de comunicações ópticos assumem um papel de relevo sendo mesmo os princi-

pais responsáveis pela elevada capacidade de transporte de informação dispońıvel nos

dias de hoje.

As capacidades apresentadas actualmente pelos sistemas resultam de uma extra-

ordinária e cont́ınua evolução dos sistemas de comunicação ópticos ao longo dos últimos

trinta anos [Agrawal97]. Desde logo, nos anos 80, a utilização de lasers multimodo de

Arsenieto de Gálio a emitirem na região espectral em torno dos 800 nm, que permiti-

ram a transmissão de informação até distâncias de 20 km. A principal limitação nessa
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altura, a dispersão intermodal, viria a ser superada pela produção de novas fibras mo-

nomodo, já com novos lasers semicondutores a emitir no comprimento de onda próximo

dos 1300 nm. A fibra nesta região do espectro apresentava uma atenuação ainda ele-

vada tendo-se passado a usar a janela dos 1550 nm, numa altura em que surgiram

também os lasers semicondutores monomodo. O próximo grande passo foi conseguido

através de amplificadores ópticos de fibra dopada com Érbio. A amplificação do sinal

óptico sem a necessidade de passar pelo domı́nio eléctrico permitiu o surgimento de

sistemas de longa distância completamente ópticos. Mais recentemente, a utilização de

sistemas com múltiplos canais (WDM - Wavelength Division Multiplexing) permitiu

incrementar de forma significativa a capacidade de transporte. Consequentemente, os

principais obstáculos estavam ligados à dispersão cromática, já parcialmente resolvida

com o uso de dispositivos compensadores, e às não linearidades da fibra.

Os avanços conseguidos foram de facto notáveis mas, dado o constante aumento

de tráfego de informação, as actuais capacidades das redes são já insuficientes e ne-

cessitam obrigatoriamente de ser aumentadas. No entanto, para taxas de transmissão

iguais ou superiores a 40 Gb/s, os sistemas ópticos deparam-se com um novo tipo de

dispersão, a dispersão dos modos de polarização (PMD - Polarization Mode Dispersion)

[Willner04, Damask05].

A PMD tem a sua origem na birrefringência óptica e está assim relacionada

com as fibras ou componentes onde a propagação da potência óptica se faz através

de dois modos polarizados ortogonalmente que apresentam velocidades de propagação

ligeiramente diferentes. Este efeito é mais considerável nas fibras ópticas, dada a

sua extensão. A birrefringência em fibras monomodo tem a sua origem na quebra

da simetria circular do núcleo. Essa perda de simetria pode resultar, essencialmente,

ou de uma geometria não circular do núcleo ou de outros mecanismos associados a

anisotropias do material, como são o caso de tensões não simétricas a que a fibra

está sujeita. De referir que nos sistemas já instalados existem vários fenómenos que

contribuem para o aparecimento deste tipo de birrefringência: o vento e as variações

de temperatura no caso das fibras aéreas; as variações de pressão no caso das fibras
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que se encontram no subsolo.

A PMD revela-se assim um sério constrangimento para sistemas a operarem a

elevados débitos, induzindo um alargamento e distorção dos impulsos e, consequente-

mente, uma degradação do desempenho dos sistemas [Kogelnik02].

Ao contrário da dispersão cromática, a PMD varia estocasticamente no tempo, no

espaço e na frequência, tornando particularmente dif́ıceis a sua caracterização, medida

e controlo. Assim, o completo conhecimento das suas caracteŕısticas é essencial para

que a implementação de sistemas a débitos mais elevados seja posśıvel. Este é, pois,

um dos principais objectivos deste trabalho.

1.2 Estrutura da dissertação

Este trabalho encontra-se organizado em sete caṕıtulos.

Caṕıtulo 1: apresenta-se de forma sucinta a evolução dos sistemas ópticos de comu-

nicação nas últimas décadas. Apresenta-se também o problema da dispersão dos

modos de polarização. Por fim, descreve-se a forma como está organizado este

trabalho, apresentando-se também as principais contribuições dele resultantes.

Caṕıtulo 2: faz-se uma introdução aos efeitos da polarização em fibras ópticas. São

apresentados os principais mecanismos que estão na origem da birrefringência.

Faz-se uma abordagem ao comportamento da PMD nos regimes de curta e longa

distâncias.

Caṕıtulo 3: faz-se uma descrição matemática da PMD, definindo os vectores PMD de

primeira e segunda ordens. É também abordada a sua evolução destes vectores

do ponto de vista espacial.

3
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Caṕıtulo 4: apresentam-se modelos para a birrefringência aleatória presente nas fibras

ópticas, a partir dos quais são derivadas as principais funções de densidade de

probabilidade dos vectores PMD de primeira e segunda ordens. Apresenta-se

também a função de autocorrelação do vector PMD no domı́nio da frequência.

Caṕıtulo 5: faz-se uma apresentação dos vários tipos de controladores de polarização

existentes e a forma como estes podem ser usados para o espalhamento uniforme

da polarização. Faz-se também uma análise particular de um controlador de

polarização constitúıdo por três lâminas de atraso, baseadas na auto indução

de birrefringência por flexão.É apresentando um modelo teórico para a evolução

da uniformidade do espalhamento da polarização à medida que o número de

controladores concatenados aumenta.

Caṕıtulo 6: faz-se uma caracterização dos principais tipos de emuladores. Usam-

se os resultados obtidos no caṕıtulo anterior para a simulação numérica de um

emulador de PMD com espalhamento uniforme da polarização entre as secções

de fibra que mantêm a polarização (PMF - Polarization Maintaining Fibers).

Caṕıtulo 7: apresentam-se e discutem-se os principais resultados obtidos neste tra-

balho. São também apresentadas algumas sugestões de trabalho futuro.

1.3 Principais contribuições

De uma forma geral, as principais contribuições do trabalho descrito nesta dissertação

prendem-se com o esforço realizado no sentido de contribuir para uma mais clara com-

preensão do efeito da PMD. Especificamente:

• foi feita uma abordagem à descrição matemática da PMD. A partir dáı mostraram-

se as principais propriedades deste efeito, nomeadamente o seu comportamento

estat́ıstico [Ferreira05, Muga05b];
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• foi apresentado um estudo aprofundado do controlo da polarização através de um

tipo particular de controlador;

• foi abordada a questão do espalhamento uniforme da polarização, tendo sido

desenvolvido um modelo teórico para a evolução deste espalhamento resultante

da concatenação de vários controladores de polarização [Muga06b];

• foi feito um trabalho de caracterização e comparação entre os diferentes tipos de

emuladores, tendo também sido demonstrada a aplicação do modelo referido no

ponto anterior aos emuladores com espalhamento uniforme da polarização entre

secções de PMF [Muga05a, Muga06a].
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Caṕıtulo 2

Efeitos da polarização

2.1 Representação da polarização

Uma vez que a polarização dentro de uma fibra óptica é o conceito central neste tra-

balho, vamos passar a apresentar os dois principais formalismos usados para descrever

o estado de polarização (SOP - State of Polarization), o formalismo de Jones e o for-

malismo de Stokes. Apresentaremos também a forma como as lâminas de atraso são

representadas matematicamente nestes dois formalismos.

2.1.1 Formalismo de Jones

O formalismo de Jones permite representar a polarização de uma forma bastante sim-

ples fazendo uso do próprio vector campo eléctrico. Para uma dada posição z na fibra o

campo eléctrico, para luz completamente polarizada, pode ser representado na seguinte

7
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expressão [Agrawal97],

−→
E (x, y, z, t) = < [

Ax(z, t)Fx(x, y)e(iβavz−iω0t)x̂ + Ay(z, t)Fy(x, y)e(iβavz−iω0t)ŷ
]
,

(2.1.1)

em que < indica a parte real do argumento, ω0 é a frequência da portadora, t é o

tempo, βav é a constante de propagação média, Fx(x, y) e Fy(x, y) são as distribuições

dos modos ortogonais, respectivamente orientados segundo os eixos x e y, e Ax(z, t) e

Ay(z, t) são as amplitudes complexas do campo. Fx e Fy são normalizadas por forma

a que a potência óptica do campo eléctrico seja dada por |Ax|2 + |Ay|2. O ket de Jones

pode ser escrito à custa das amplitudes complexas Ax e Ay [Hecht87],

|J〉 =

[
sx

sy

]
=

1√
|Ax|2 + |Ay|2

[
Ax

Ay

]
. (2.1.2)

A polarização, no espaço de Jones, fica assim completamente definida uma vez conhe-

cidos sx e sy . O bra 〈J | indica o correspondente complexo conjugado, o vector linha

de Jones, 〈J | = [s∗x, s
∗
y]. Por definição, equação (2.1.2), |J〉 está normalizado, isto é,

〈J |J〉 = 1. De referir que neste formalismo só é posśıvel representar luz completa-

mente polarizada. No entanto, resulta fácil perceber quais as alterações verificadas na

polarização uma vez que são usadas as coordenadas do laboratório.

No espaço de Jones, a transformação do SOP quando a luz atravessa um elemento

óptico pode ser representada por uma matriz 2×2, U, vulgarmente chamada de matriz

de Jones.
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2.1.2 Formalismo de Stokes

O formalismo de Stokes é uma alternativa ao formalismo anterior e tem como princi-

pal vantagem o facto de permitir representar tanto a luz polarizada como a luz não

polarizada. Uma outra vantagem é fazer uso de quatro parâmetros não complexos,

os chamados parâmetros de Stokes, S0, S1, S2 e S3, com significado f́ısico real: S0 é a

potência óptica total; S1 é diferença entre a potência óptica que passa por um polariza-

dor linear horizontal e um polarizador linear vertical; S2 é a diferença entre a potência

óptica que passa por um polarizador linear colocado a +45◦ e um polarizador linear

colocado a −45◦; S3 é a diferença entre a potência óptica que passa por um polariza-

dor circular direito e um polarizador circular esquerdo. No caso de luz completamente

polarizada, os parâmetros S0, S1, S2 e S3 podem ser relacionados com as amplitudes

Ax e Ay através das seguintes expressões [Bohren98],

S0 = AxA
∗
x + AyA

∗
y (2.1.3)

S1 = AxA
∗
x − AyA

∗
y (2.1.4)

S2 = AxA
∗
y + A∗

xAy (2.1.5)

S3 = i(A∗
xAy − AxA

∗
y). (2.1.6)

Através destes quatro parâmetros é posśıvel definir o vector de Stokes, ŝ = [s1, s2, s3]
T (1),

em que T indica a transposta, como sendo um vector unitário cuja orientação define o

estado de polarização e onde s1, s2 e s3 são os três últimos parâmetros de Stokes nor-

malizados, isto é, si = Si/S0. O espaço de Stokes e o espaço de Jones podem também

ser relacionados de uma forma mais compacta usando o formalismo de spin de Pauli

(1)A notação usada neste trabalho para referir uma polarização à entrada e sáıda de um troço de
fibra é, respectivamente, |s〉 (espaço de Jones) e ŝ (espaço de Stokes) e |t〉 (espaço de Jones) e t̂ (espaço
de Stokes). No entanto, a primeira notação é também usada quando nos estamos a referir a um ponto
genérico dentro da fibra.
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[Gordon00]. As matrizes spin de Pauli são definidas da seguinte forma,

σ1 =

[
1 0

0 −1

]
, σ2 =

[
0 1

1 0

]
e σ3 =

[
0 i

−i 0

]
. (2.1.7)

A partir destas é posśıvel escrever cada uma das componentes si do vector de Stokes

em função do ket de Jones, do seguinte modo,

si = 〈J | σi |J〉. (2.1.8)

Se se definir o vector spin de Pauli no espaço de Stokes como ~σ = σ1ê1 + σ2ê2 + σ3ê3,

onde êi são os vectores unitários, então o vector de Stokes pode ser simplesmente escrito

como

ŝ = 〈J |~σ|J〉. (2.1.9)

Poincaré demonstrou que os vectores que representam, no espaço de Stokes, todos

os estados posśıveis de polarização formam uma esfera unitária, ver Fig. 2.1. Esta é a

esfera de Poincaré que representa de forma uńıvoca cada um dos estados de polarização

posśıveis. As polarizações lineares são representadas ao longo do equador, enquanto que

as polarizações circulares são representadas nos pólos (circular direita no pólo Norte e

circular esquerda no pólo Sul). As polarizações eĺıpticas direitas são representadas no

hemisfério Norte da esfera e as eĺıpticas esquerdas no hemisfério Sul. O parâmetro de

elipticidade elipticidade, ε, está relacionado com o parâmetro s3 através da expressão

[LeRoy97, Bohren98]

sin 2ε = s3, (2.1.10)

10
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1
s 2

s

3
s

RC

LC

+45º

45º V

H

Figura 2.1: Esfera de Poincaré: (H) - polarização linear horizontal; (V) - polarização
linear vertical; (+45) - polarização linear a +45◦; (−45) - polarização linear a −45◦;
(RC) - polarização circular direita; (LC) - polarização circular esquerda.

tomando valores entre −π/4 (pólo Sul) e π/4 (pólo Norte). À medida que os vectores

de Stokes se aproximam do equador o parâmetro de elipticidade tende obviamente para

zero.

No formalismo de Stokes, assumindo que não existe atenuação, os elementos

ópticos são representados por uma matriz 3× 3, designada por matriz de rotação, M,

cujos elementos, ao contrário do que acontece com as matrizes de Jones, são reais. As

matrizes de Jones, U, podem ser transformadas nas matrizes de rotação através da

seguinte expressão [LeRoy97],

mij =
1

2
Tr(UσjU

†σi), (2.1.11)

onde mij são os nove elementos da matriz de rotação e † representa a matriz transposta

conjugada.
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2.1.3 Lâminas de atraso

De uma forma geral, quando um feixe de luz polarizada atravessa um elemento óptico o

seu SOP é alterado. No caso particular das lâminas de atraso, estas são especificamente

constrúıdas para induzir uma determinada diferença de fase entre as duas componentes

ortogonais do campo eléctrico. O exemplo mais simples de uma lâmina de atraso é um

cristal birrefringente com o eixo óptico orientado paralelamente às faces de incidência

e emergência e com espessura correcta por forma a induzir um determinado atraso de

fase.

A diferença de caminhos ópticos, Λ, de um feixe de luz, polarizado segundo um

e outro eixo, quando atravessa um meio birrefringente de espessura d é

Λ = d |n0 − ne| , (2.1.12)

em que no e ne são os ı́ndices de refracção ordinário e extraordinário, respectivamente.

O respectivo atraso de fase é dado por [Ferreira03],

∆ϕ = k0Λ =
2π

λ0

d∆n, (2.1.13)

onde ∆n = |n0 − ne|, k0 e λ0 são o número de onda e comprimento de onda no vazio,

respectivamente. Para os valores particulares da diferença de caminhos ópticos λ/4

e λ/2 tem-se, respectivamente, uma lâmina de quarto comprimento de onda (QWP -

Quarter Wave Plate) e uma lâmina de meio comprimento de onda (HWP - Half Wave

Plate). Resulta óbvio da equação (2.1.13) que a diferença de fase induzida por uma

lâmina de atraso é definida para uma determinada frequência. As lâminas são assim

fabricadas para operarem num determinado intervalo de frequências.

No espaço de Jones as lâminas de atraso são definidas pela seguinte matriz de

12
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Jones,

U =

[
ei∆ϕx 0

0 ei∆ϕy

]
, (2.1.14)

onde ∆ϕx e ∆ϕy são as variações de fase associadas aos eixos principais x e y. No caso

de se ter |∆ϕ| = |∆ϕy −∆ϕx| = π/2 (QWP) a lâmina de atraso é representada por

[Hecht87],

Uλ/4 = e−i π
4

[
1 0

0 i

]
, (2.1.15)

considerando o eixo rápido vertical (paralelo a y). Por outro lado, uma HWP, |∆ϕ| = π,

é representada pela seguinte matriz,

Uλ/2 = e−i π
2

[
1 0

0 −1

]
. (2.1.16)

Usando a relação entre as matrizes de Jones e as matrizes de rotação, equação (2.1.11),

as matrizes (2.1.15) e (2.1.16) são, respectivamente, representadas no espaço de Stokes

pelas seguintes matrizes,

Mλ/4 =




1 0 0

0 0 −1

0 1 0


 , (2.1.17)

e

Mλ/2 =




1 0 0

0 −1 0

0 0 −1


 . (2.1.18)
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2.2 Mecanismos de birrefringência em fibras ópticas

A birrefringência em fibras monomodo tem a sua origem na quebra da simetria circular

do núcleo. Essa perda de simetria pode resultar, essencialmente, ou de uma geometria

não circular do núcleo ou de outros mecanismos associados a anisotropias do material

como são o caso de tensões não simétricas a que a fibra está sujeita. Na prática, o

normal é estes dois factores actuarem em conjunto.

Uma caracteŕıstica importante destes mecanismos diz respeito à sua variação, ou

não, no tempo. Os mecanismos que não sofrem qualquer variação ao longo do tempo

são normalmente chamados de mecanismos intŕınsecos. Por mecanismos intŕınsecos

entendem-se todos os defeitos presentes na fibra, resultantes do processo de fabrico,

que não sofrem alterações ao longo do tempo. Na Fig. 2.2(a) estão representados

dois exemplos deste tipo de mecanismos: o primeiro resulta da geometria não circular

do núcleo, birrefringência geométrica, enquanto que o segundo resulta de uma distri-

buição não homogénea das tensões no interior da fibra, birrefringência causada por

tensão. Por outro lado, existem mecanismos que podem variar no tempo, os meca-

nismos extŕınsecos, que estão associados às perturbações externas a que a fibra está

sujeita. Exemplos deste tipo de mecanismos estão esquematicamente representados

na Fig. 2.2(b). Tensões laterais, flexões e torções na fibra são os principais exemplos

dos mecanismos que podem variar no tempo. Como foi referido na introdução deste

trabalho, nos sistemas instalados existem vários fenómenos que contribuem para o

aparecimento deste tipo de birrefringência nas fibras ópticas: o vento e as variações de

temperatura no caso das fibras aéreas; as variações de pressão nas fibras que se encon-

tram no subsolo. O carácter aleatório destes fenómenos vai ter um papel importante

na definição da PMD como uma grandeza com propriedades estat́ısticas dependentes

do meio envolvente.

Estes dois tipos de mecanismos são geralmente considerados em simultâneo na

modelação da PMD. Como será apresentado no caṕıtulo 4, existem modelos onde a bir-

refringência é modelada como a soma de uma componente constante, considerando-se

14
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(a) mecanismos intŕınsecos

(b) mecanismos extŕınsecos

Figura 2.2: Principais mecanismos de birrefringência na fibra.

assim os mecanismos constantes no tempo, e de uma componente que varia aleatoria-

mente, considerando neste caso os mecanismos variáveis no tempo.

2.3 Birrefringência e PMD: pequenos troços de fi-

bra

A birrefringência de um elemento óptico é geralmente definida à custa da diferença

entre as constantes de propagação do eixo rápido e do eixo lento [Poole97],

∆β =
ω∆n

c
, (2.3.1)

onde ω é a frequência óptica e c é a velocidade da luz. Contudo, em situações onde,

por exemplo, a orientação dos eixos birrefringentes varia ao longo do espaço a birre-

fringência só fica completamente caracterizada quando definida como uma grandeza
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vectorial. Assim, a birrefringência pode ser definida no espaço de Stokes como um

vector 3D [Wanner03, Gordon00, Eickhoff81],

~β = ∆βn̂, (2.3.2)

em que ∆β é o módulo da birrefringência e n̂ é um vector de Stokes que representa o

SOP polarizado segundo o eixo principal lento. De referir que o vector birrefringência

caracteriza apenas a birrefringência localmente (dáı que seja muitas vezes chamado de

vector birrefringência local). As componentes β1 e β2 parametrizam a birrefringência

linear, enquanto que β3 parametriza a birrefringência eĺıptica. De referir que a bir-

refringência linear surge, por exemplo, quando sobre o núcleo da fibra actuam forças

laterais, como está esquematizado no exemplo da esquerda na Fig. 2.2(b). Para este

tipo de birrefringência o vector ~β está sempre orientado segundo o equador da esfera de

Poincaré. Por outro lado, a birrefringência circular surge, por exemplo, quando a fibra

é sujeita a uma torção uniforme, como está esquematizado no exemplo da direita na

Fig. 2.2(b). Neste caso o vector ~β aponta para um dos pólos da esfera de Poincaré. As

chamadas birrefringências eĺıpticas, representadas nos hemisférios, podem ser escritas

à custa das duas anteriores [Ulrich79a].

Para se perceber qual o efeito da birrefringência na evolução do SOP imagine-

se, por exemplo, um sinal linearmente polarizado a +45◦. Se este sinal for lançado

num troço de fibra com birrefringência constante e igual a ~β = [1, 0, 0]T o seu estado

de polarização vai evoluir de forma ćıclica ao longo da fibra [Poole86]: o SOP vai

evoluir do estado linear passando pelos estados eĺıptico, circular, eĺıptico, voltando

depois novamente a um estado linear a −45◦. Matematicamente esta variação do SOP

é descrita pela seguinte lei de rotação infinitesimal [Kogelnik02],

∂ŝ

∂z
= ~β × ŝ, (2.3.3)
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Figura 2.3: Representação na esfera de Poincaré da evolução espacial do SOP devido à
birrefringência. A tracejado estão representadas as evoluções de dois vectores de Stokes
iniciais com posição z na fibra: ~β - representa a birrefringência da fibra; ŝ1 - SOP linear
próximo de um dos eixos principais e ŝ2 - SOP linear a +45◦.

onde z é a distância, ŝ é o SOP e ~β é o vector birrefringência local. Esta equação será

apresentada com mais detalhe na secção 3.1.1.

Na Fig. 2.3 está representado este efeito para o caso acima citado, em que um

SOP (z0) linear faz um ângulo de +45◦, e um outro SOP (z0) linear próximo do eixo

principal lento. Como se observa na figura o SOP a +45◦ (representado a azul), à

medida que se avança na fibra, vai aumentando a sua elipticidade até atingir um dos

pólos da esfera, isto é, um SOP circular. A partir dessa posição a sua elipticidade

vai decrescendo até atingir novamente um estado linear a −45◦. Este processo repete-

se novamente no outro hemisfério até que o SOP volta ao SOP inicial. No segundo

exemplo, representado a vermelho, observa-se que o SOP também evolui ciclicamente.

Contudo, neste caso o SOP passa por menos estados que o anterior no seu movimento

de rotação em torno do vector de birrefringência. Após a análise destes dois exemplos

resulta fácil perceber que se o SOP inicial tiver a mesma orientação que o vector de
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birrefringência, o seu estado de polarização vai permanecer inalterado ao longo da

propagação.

A variação ćıclica do SOP na esfera de Poincaré acontece também no domı́nio

da frequência. Se o sinal for analisado num ponto fixo da fibra e a frequência do sinal

de entrada for continuamente variada o SOP do sinal nesse ponto vai também variar

de forma ćıclica, através da rotação em torno de um determinado eixo. Como veremos

mais adiante, este eixo de rotação será definido pelo vector PMD. A dependência do

SOP de sáıda na frequência do sinal à entrada traduz o efeito da PMD no domı́nio

da frequência. A descrição matemática da evolução do SOP com a distância e com a

frequência será aprofundada mais adiante na secção 3.1.1.

Dado o carácter ćıclico da variação do SOP, para uma determinada diferença

entre ı́ndices de refracção, ∆n , e um determinado comprimento de onda, λ, é posśıvel

definir um comprimento de batimento, Lb = λ/∆n. Este comprimento é definido como

sendo a distância para a qual o atraso de fase acumulado entre os sinais propagados

num e noutro eixo atinge o valor de 2π, ou a distância para a qual o vector de Stokes

que representa o SOP dá uma volta completa na esfera de Poincaré. O valor t́ıpico

deste parâmetro, para fibras normais, é de ∼10 m [Galtarossa00] ao qual corresponde

uma diferença de ı́ndices de refracção de ∼10−7. Este é um valor muito pequeno quando

comparado com a diferença entre os ı́ndices de refracção do núcleo e da bainha da fibra,

∼10−3.

O efeito da PMD pode também ser analisado no domı́nio do tempo. Quando

um sinal se propaga num troço de fibra de comprimento L, em que a birrefringência

é constante, existe uma diferença entre os tempos de chegada do sinal que se propaga

num e noutro eixo principal. Esse atraso temporal é definido como o atraso de grupo

diferencial (DGD - Differential Group Delay), ∆τ , e caracteriza o efeito da PMD no

domı́nio do tempo. O DGD por unidade de espaço percorrido é obtido a partir da
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derivada em ordem à frequência da birrefringência, equação (2.3.1) [Poole97],

∆τ

L
=

d∆β

dω
=

d

dω

∣∣∣∣
∆nω

c

∣∣∣∣ =
∆n

c
+

ω

c

d∆n

dω
. (2.3.4)

Este valor, ∆τ/L, é chamado PMD de ”curtas distâncias” ou PMD ”intŕınseca”, sendo

normalmente expresso em ps/km. Para curtas distâncias ou para distâncias de fibra em

que a birrefringência é constante o DGD apresenta assim uma dependência linear com

a distância. Na Fig. 2.4 está representado um esquema do efeito da PMD no domı́nio

Z

PM
D

x

Y

Figura 2.4: Efeito da PMD no domı́nio da tempo para pequenas distâncias de fibra.

do tempo: quando um sinal é introduzido com igual potência segundo os dois eixos

principais, a birrefringência faz com que existam velocidades de grupo distintas em cada

um dos eixos e, ao fim de uma certa distância percorrida, os sinais vão encontrar-se

separados de um intervalo de tempo ∆τ .

2.4 Birrefringência e PMD: longos troços de fibra

Para longas distâncias a birrefringência deixa de ser uniforme. Ao contrário do que

acontece para pequenas distâncias, onde o DGD é aditivo, isto é, o atraso entre os
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Acoplamento

Figura 2.5: Acoplamento dos modos de polarização.

sinais propagados em modos diferentes vai sendo acumulado ao longo da propagação,

para longas distâncias tanto a grandeza como a orientação da birrefringência evoluem

de forma aleatória ao longo da fibra. Na modelação da PMD é frequente usar-se um

sistema em que vários troços de fibra, com o módulo da birrefringência constante, são

ligados com os eixos birrefringentes de cada troço orientados aleatoriamente. Nesta

configuração, sempre que num determinado troço cada um dos sinais propagados no

eixo lento e no eixo rápido dão origem a dois novos sinais no troço seguinte, existe um

acoplamento entre os modos de polarização (ver Fig. 2.5). Devido a este acoplamento,

a birrefringência de cada um dos troços pode ser tanto somada como subtráıda à

birrefringência total, não havendo neste caso uma acumulação linear com a distância

do DGD.

Se assumirmos que a birrefringência da fibra tem uma distribuição aleatória no

espaço, mas constante ao longo do tempo, o atraso entre os modos de polarização vai

ser diferente para diferentes frequências do sinal inserido no ińıcio da fibra. Como

será demonstrado no caṕıtulo 4, para frequências suficientemente espaçadas, não existe

correlação entre o valor do atraso e a frequência. No entanto, os valores de atraso

obtidos para diferentes frequências apresentam uma pdf descrita por uma Maxwelliana,

sendo que o valor médio da Maxwelliana aumenta com a raiz quadrada do comprimento

da fibra.

Após saber-se que a PMD apresenta regimes distintos, para longas e curtas
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distâncias de fibras, é importante definir um parâmetro que determine em qual dos

regimes é que uma fibra com um dado comprimento se encontra. Esse parâmetro, lc, é

chamado de comprimento de correlação [Poole97, Kogelnik02] sendo que, em alguma

literatura, é também usado o termo de comprimento de acoplamento [Kaminow81].

Assim, na definição fenomenológica de que resulta lc, considera-se um conjunto

de fibras uniformemente birrefringentes, sobre as quais actuam em toda a sua extensão

perturbações aleatórias. Introduzindo uma polarização linear segundo um dos eixos

principais de cada uma das fibras, a evolução da polarização com a distância será dis-

tinta para cada uma das fibras consideradas. Numa primeira fase, a polarização linear

vai prevalecer mas, para longas distâncias, vai começar a haver uma transferência de

potência para outros SOPs que não o linear devido às perturbações aleatórias existen-

tes. Para distâncias suficientemente grandes passa a haver um probabilidade uniforme

de encontrar um qualquer SOP.

A definição de lc surge então como sendo a distância para a qual a média das

potências ópticas normalizadas, que se propagam paralela, P‖, e perpendicularmente,

P⊥, à polarização inicial, do conjunto de fibras consideradas anteriormente satisfaz a

seguinte relação [Kaminow81],

〈
P‖(lc)

〉− 〈P⊥(lc)〉 =
1

e2
, (2.4.1)

assumindo que no inicio das fibras (L = 0) P⊥ = 0 e P‖ = 1. Para L À lc tem-se

< P⊥ >≈< P‖ >≈ 1
2
.

Assim, fibras cujo comprimento seja pequeno quando comparado com lc encontram-

se no regime de curtas distâncias, no qual a transmissão não apresenta propriedades

estat́ısticas uma vez que o DGD cresce linearmente com a distância. No caso das fibras

cujo comprimento seja grande quando comparado com lc encontram-se já num regime

de longas distâncias onde as propriedades estat́ısticas e o crescimento da PMD com
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Nelson Muga Caṕıtulo 2. Efeitos da polarização

raiz quadrada da distância devem ser consideradas.

2.5 Modelo dos estados principais de polarização

Como foi referido na secção anterior, num regime de longas distâncias, a intensidade

e orientação da birrefringência têm uma evolução aleatória ao longo da fibra. Este

facto torna a propagação de um impulso numa fibra em regime de longa distância

num processo muito complexo. No entanto, Poole et Wagner mostraram [Poole86]

que, mesmo para longas distâncias, continua a ser posśıvel encontrar dois estados de

polarização ortogonais no ińıcio da fibra para os quais, à sáıda da mesma, o SOP é

independente da frequência, numa aproximação de primeira ordem. A estes estados de

polarização chamaram-se estados principais de polarização (PSP - Principal State of

Polarization). O modelo dos estados principais foi o primeiro a descrever este fenómeno,

continuando actualmente a ser usado na descrição da PMD.

Para demonstrar a existência dos PSPs considere-se um meio linear (esta de-

monstração tem um carácter geral mas, por razões óbvias, passaremos a usar o termo

fibra) descrito pela matriz complexa de transferência T(ω). Assim, quando um campo

eléctrico monocromático Ẽa é transmitido através da fibra, o campo eléctrico final, Ẽb,

está relacionado como o campo eléctrico inicial através da matriz de transmissão da

fibra:

Ẽb = T(ω)Ẽa, (2.5.1)

em que ω é a frequência óptica e Ẽ(z, ω) é a transformada de Fourier do vector campo

eléctrico
−→
E (z, t). Assumindo que a fibra não tem perdas dependentes da polarização,
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a matriz T(ω) pode ser escrita na seguinte forma,

T(ω) = eβ(ω)U(ω), (2.5.2)

onde β(ω) é um complexo e U(ω) é a matriz de Jones unitária,

U(ω) =

[
u1(ω) u2(ω)

−u∗2(ω) u∗1(ω)

]
, (2.5.3)

onde os coeficientes da matriz u1 e u2 satisfazem a relação |u1|2 = |u2|2 = 1. Os

vectores complexos Ẽa e Ẽb, podem ser escritos na seguinte forma,

Ẽj = εje
iφj ε̂j, (2.5.4)

em que o ı́ndice j representa a e b, εj e φj são as amplitudes e fases dos campos e ε̂j

são vectores unitários complexos que descrevem o SOP de cada um dos campos.

Na presença de dispersão devido à polarização é de esperar que, para um SOP

inicial arbitrário mas fixo, o SOP do sinal à sáıda da fibra varie se a frequência do sinal

variar à entrada. O que este modelo pretende demonstrar é que, para uma qualquer

fibra descrita por uma matriz de transmissão T(ω), existe, para cada frequência, um

par de SOPs ortogonais no ińıcio da fibra para os quais os respectivos SOPs à sáıda

são independentes da frequência, em primeira ordem.

Derivando a equação (2.5.1) em ordem à frequência, assumindo um campo inicial

independente de ω, obtém-se,

dẼb

dω
=

dT

dω
Ẽa = eβ[β′U + U′]Ẽa, (2.5.5)
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onde ′ significa a derivada em ordem à frequência. Usando a notação da equação (2.5.4),

a derivada do campo final em ordem a ω pode também ser escrita na seguinte forma:

dẼb

dω
=

[
1

εb

ε′b + iφ′b

]
Ẽb + εbe

iφb
dε̂b

dω
. (2.5.6)

Igualando os segundos membros das equações (2.5.5) e (2.5.6) e usando as definições

presentes em (2.5.1) e (2.5.2), obtém-se a seguinte igualdade,

εbe
iφb

dε̂b

dω
= eβ[U′ + ikU]Ẽa, (2.5.7)

onde o parâmetro k é dado por,

k = φ′b + i

[
β′ − 1

εb

ε′b

]
. (2.5.8)

Uma vez que se pretende encontrar os SOPs no ińıcio da fibra para os quais não

existe dispersão nos PSPs à sáıda da fibra, isto é, dε̂b/dω = 0, então o segundo membro

da equação (2.5.7) deve ser igual a zero. As soluções para este problema encontram-se

na resolução da seguinte equação de valores próprios,

[U′ + ikU]ε̂a = 0. (2.5.9)

Para que este sistema de equações tenha solução é necessário que o determinante da

matriz [U′ + ikU] seja nulo. Usando (2.5.3) verifica-se que esta condição é somente

satisfeita para os seguintes valores de k [Poole86],

k± = ±
√
|u′1|2 + |u′2|2. (2.5.10)
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Os vectores próprios da equação (2.5.9) são obtidos substituindo nesta os valores

próprios já encontrados,

ε̂a± = eiρ

[
[u′2−ik±u2]

D±

− [u′1−ik±u1]

D±

]
, (2.5.11)

onde ρ é uma fase arbitrária e

D± =
√
{2k±(2k± −=[u∗1u

′
1 + u∗2u

′
2])}. (2.5.12)

Pode provar-se [Poole86] que os vectores ε̂a+ e ε̂a− formam um par ortogonal e orto-

normado no espaço das polarizações,

ε̂a+ε̂∗a− = 0 (2.5.13)

ε̂a±ε̂∗a± = 1. (2.5.14)

As soluções encontradas ε̂a+ e ε̂a− são, precisamente, os PSPs da fibra caracterizada

pela matriz de transmissão T(ω). Eles representam dois SOP iniciais ortogonais cujos

respectivos SOP à sáıda da fibra, ε̂b+ e ε̂b−, são, em primeira ordem, independentes da

frequência. Aplicando a matriz de transferência a estas soluções presentes na equação

(2.5.11) é posśıvel verificar que os PSPs à sáıda da fibra formam também um par de

polarizações ortogonais [Poole86].

Estas soluções encontradas são de uma relevante importância na compreensão

da PMD. Em primeiro lugar, a condição de dispersão nula para o par de PSPs à sáıda

da fibra, ε̂b±, garante-nos que para uma determinada largura de banda (o problema

largura de banda dos PSPs será tratado mais à frente) os sinais à entrada da fibra,

polarizados segundo um dos PSP, vão em primeira ordem manter-se polarizados quando
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chegarem ao fim da fibra. Em segundo lugar, o facto de existir uma ortogonalidade dos

PSPs, quer à entrada quer à sáıda da fibra, sugere o seu uso como vectores de base na

descrição fenomenológica da transmissão na fibra. Assim, um sinal à entrada da fibra

com polarização arbitrária pode ser descrito como a soma de dois sinais, um polarizado

segundo ε̂a+ e outro polarizado segundo ε̂a−. Estes dois sinais quando atingirem o fim

da fibra vão passar a ter as polarizações ε̂b+ e ε̂b−, respectivamente. O campo final à

sáıda da fibra resulta das amplitudes e fases destes dois sinais.

No caso de se tratar da propagação de impulsos, o tempo de chegada de cada

um dos sinais polarizados segundo os PSPs é, geralmente, diferente. A determinação

desse atraso pode ser obtida comparando as equações (2.5.8) e (2.5.10). Para que as

duas equações sejam satisfeitas conclui-se que [Poole86]:

1

εb+

ε′b+ =
1

εb−
ε′b− = <[β′], (2.5.15)

e

φ′b± = τ± = =[β′]±
√
|u′1|2 + |u′2|2, (2.5.16)

onde as derivadas em ordem à frequência das fases à sáıda são identificadas como os

respectivos atrasos de cada um dos sinais na propagação. Da equação (2.5.16) pode

obter-se o atraso temporal com que os dois impulsos chegam ao final da fibra,

∆τ = 2
√
|u′1|2 + |u′2|2 (2.5.17)

Quando o sinal é propagado segundo os dois PSPs este atraso vai induzir um alar-

gamento da sinal à sáıda da fibra. No caso de o DGD ser comparável ao tempo de

coerência da fonte este atraso vai ser causa da despolarização do sinal. Da definição

dos PSPs conclui-se que a propagação igualitária de potência nos dois PSPs é aquela
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que induz maior despolarização no sinal. Por outro lado, na presença de acoplamento

devido aos modos de polarização, a transmissão através dos PSPs pode também indu-

zir um alargamento do impulso: este alargamento é dependente quer da variação de

τ+ e τ− com a frequência, quer da variação em segunda ordem dos PSPs também com

a frequência. O modelo dos estados principais garante que a propagação através dos

PSPs é aquela que menor penalização causa no sinal.
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Caṕıtulo 3

Vector PMD e sua representação ma-
temática

3.1 Definição do vector PMD

Uma forma simples de caracterizar a PMD, usando o Modelo dos Estados Principais

apresentado no caṕıtulo anterior, é definir o vector [Gordon00]

~τ = ∆τ p̂, (3.1.1)

onde a magnitude, ∆τ , corresponde ao DGD e o versor p̂ está orientados segundo

o PSP lento. O vector PMD pode ser visualizado quando representado no espaço

tridimensional de Stokes, onde os versores p̂ e −p̂ formam um ângulo de 180◦ na esfera

de Poincaré. De referir que esta definição do vector PMD, equação (3.1.1), é feita num

espaço de Stokes circular direito, isto é, s3 = 1 para uma polarização circular direita.

Numa outra definição do vector PMD também muito usada, introduzida por Poole

[Poole86, Poole97], é usada a notação ~Ω para indicar o vector PMD; a sua magnitude

é também o DGD. Estes dois vectores ~Ω e ~τ estão relacionados pela inversão do eixo

s3 do espaço de Stokes [Gordon00].
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O vector PMD à entrada de uma fibra, ~τs, está relacionado com o vector PMD

à sáıda da fibra, ~τ , através de

~τ = R~τs, (3.1.2)

onde R é a matriz de rotação 3× 3.

3.1.1 Equação dinâmica do vector PMD

A evolução do vector PMD ao longa da fibra pode ser obtida relacionando ~τ com o

vector de birrefringência local, ~β. A derivação da equação dinâmica do vector PMD

(que relaciona ~τ com ~β) é baseada em dois passos: um primeiro, que consiste em obter

a equação que descreve a evolução do SOP com a distância devido à birrefringência;

um segundo, que consiste em obter a expressão que descreve a varição do SOP com a

frequência através do vector PMD. Nesta derivação assume-se que na fibra não existem

não-linearidades nem perdas dependentes da polarização. Considera-se também que

não existem perdas na fibra, passando-se a trabalhar com matrizes unitárias T, U e

R,

TT† = I UU† = I RR† = I. (3.1.3)

em que † representa a matriz transposta conjugada.

Para obter a expressão que descreve a varição do SOP com a frequência através

do vector PMD, começamos por escrever a equação (2.5.1) na representação de Jones,

|t〉 = eiφ0U|s〉, (3.1.4)
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onde |t〉 representa o SOP final, |s〉 o SOP inicial e φ0 representa a fase comum aos

sinais propagados nos dois eixos. Derivando a equação anterior em ordem à frequência

obtemos a seguinte equação para |t〉,

∂|t〉
∂ω

= i[φ′0 − iU′U†]|t〉. (3.1.5)

Esta equação diferencial, que traduz a alteração do SOP para pequenas variações

na frequência, pode também ser escrita no espaço tridimensional de Stokes usando

a equação (2.1.9), que permite passar da representação de Jones para a representação

de Stokes. Assim, a equação diferencial no espaço de Stokes, num ponto genérico da

fibra, pode ser escrita na seguinte forma,

∂ŝ

∂ω
=

∂〈s|
∂ω

~σ|s〉+ 〈s|~σ∂|s〉
∂ω

. (3.1.6)

Combinando as equações (3.1.5) e (3.1.6) e fazendo uma expansão nas matrizes de spin

do tipo −iU′U† = 1
2
~τ · ~σ [Gordon00], obtém-se

∂ŝ

∂ω
=

i

2
〈s|~σ(~τ · ~σ)|s〉 − i

2
〈s|(~τ · ~σ)~σ|s〉. (3.1.7)

Esta equação pode ser simplificada usando as as seguintes igualdades [Gordon00]

~σ(~a · ~σ) = ~aI− i~a× ~σ, (3.1.8)

(~a · ~σ)~σ = ~aI + i~a× ~σ, (3.1.9)

em que I é a matriz identidade 2× 2 e ~a é um qualquer vector no espaço de Stokes. A

equação (3.1.7) toma assim a forma,
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∂ŝ

∂ω
= 〈s|~τ × ~σ|s〉. (3.1.10)

Usando uma outra identidade [Gordon00],

〈s|~a× ~σ|s〉 = ~a× ŝ, (3.1.11)

obtemos finalmente a equação que descreve a alteração do SOP para pequenas variações

na frequência [Poole88b],

∂ŝ

∂ω
= ~τ × ŝ. (3.1.12)

A interpretação geométrica que se pode retirar desta equação é que o vector de Stokes,

que representa o SOP para uma determinada distância da fibra, vai sofrer uma rotação

na esfera de Poincaré. O eixo de rotação é o SOP p̂ e a taxa de rotação é o DGD ∆τ .

Através da equação (3.1.12) é posśıvel exprimir o vector PMD, ~τ , em função da

matriz de rotação R, usando a expressão ŝ(z) = Rŝ(0), que relaciona a polarização

à entrada da fibra, ŝ(0), e a polarização para uma dada distância z, ŝ(z). Derivando

esta equação em ordem à frequência, e assumindo que a polarização de entrada é

independente da frequência, ∂ŝ(0)/∂ω = 0, obtém-se,

∂ŝ(z)

∂ω
= Rωŝ(0) = RωR

†ŝ(z). (3.1.13)

Comparando as equações (3.1.13) e (3.1.12), pode definir-se o operador de rotação ~τ×
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[Gordon00],

~τ× = RωR
†, (3.1.14)

que relaciona o vector PMD e a matriz de rotação R, que descreve a transmissão ao

longo da fibra.

Para derivar a equação que descreve a evolução do SOP com a distância começamos

por considerar um pequeno deslocamento dz na fibra e a respectiva variação do SOP.

Esta variação é influenciada pela birrefringência local existente na fibra, caracterizada

pelo tensor dieléctrico efectivo, ε(z), e governada pela equação de onda no domı́nio da

frequência [Gordon00],

d2Ẽ

dz2
+ εk2

0Ẽ = 0, (3.1.15)

onde k0 = 2π/λ0 e λ0 é o comprimento de onda no vazio. De uma forma geral, qualquer

matriz A 2× 2 pode ser expandida da seguinte forma [Gordon00]

A =

[
a0 + a1 a2 + ia3

a2 − ia3 a0 − a1

]
(3.1.16)

= a0I + a1σ1 + a2σ2 + a3σ3 (3.1.17)

= a0I + ~a · ~σ, (3.1.18)

onde os coeficientes ai são dados por,

a0 =
1

2
Tr(A) (3.1.19)

ai =
1

2
Tr(σiA). (3.1.20)
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Fazendo uma expansão deste tipo para o tensor dieléctrico ε, obtém-se

εk2
0 = β2

0I + β0
~β · ~σ = β2

0I + β0

[
β1 β2 + iβ3

β2 − iβ3 −β1

]
, (3.1.21)

onde β0 é a constante de propagação comum e os coeficientes βi da expansão são as

componentes do vector de birrefringência local, ~β(z), no espaço de Stokes. Em conjunto

com esta expansão usamos uma aproximação adiabática, em que tanto |s〉 como ε(z)

variam lentamente com z e uma solução para o campo eléctrico do tipo

Ẽ = eiβ0z|s〉, (3.1.22)

onde |s〉 inclui a fase que varia lentamente com z. Assim, substituindo as equações

(3.1.21) e (3.1.22) na equação (3.1.15) e desprezando o termo d2|s〉
dz2 , obtemos a equação

de onda adiabática escrita no espaço de Jones,

d|s〉
dz

− 1

2
~β · ~σ|s〉 = 0. (3.1.23)

De forma análoga à presente na equação (3.1.6), a derivada do vector de Stokes ŝ em

ordem à distância, z, pode ser escrita na seguinte forma,

∂ŝ

∂z
=

∂〈s|
∂z

~σ|s〉+ 〈s|~σ∂|s〉
∂z

. (3.1.24)

Combinando as duas últimas equações e usando as igualdades presentes em (3.1.8),

(3.1.9) e (3.1.11) obtemos finalmente a equação de rotação para a birrefringência
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[Poole91],

∂ŝ

∂z
= ~β × ŝ. (3.1.25)

As equações (3.1.12) e (3.1.25) descrevem, respectivamente, a evolução com a

frequência do SOP, numa determinada posição da fibra e a evolução espacial do SOP,

para uma determinada frequência. De referir que o vector de birrefringência, ~β, depende

somente da propriedades da fibra numa determinada posição z enquanto que o vector

PMD, ~τ , depende das propriedades que a fibra apresenta desde o seu ińıcio até um

determinado ponto z.

Para se obter a equação dinâmica [Poole91] do vector PMD calculam-se, respec-

tivamente, as derivadas em ordem à posição, z, e à frequência, ω, das equações (3.1.12)

e (3.1.25),

∂2ŝ

∂z∂ω
=

∂

∂z
(~τ × ŝ) =

∂~τ

∂z
× ŝ + ~τ × (~β × ŝ) (3.1.26)

∂2ŝ

∂ω∂z
=

∂

∂ω
(~β × ŝ) =

∂~β

∂ω
× ŝ + ~β × (~τ × ŝ). (3.1.27)

Combinando as duas equações anteriores e isolando o termo ∂~τ
∂z
× ŝ ficamos com a

seguinte equação,

∂~τ

∂z
× ŝ =

∂~β

∂ω
× ŝ− ~τ × (~β × ŝ) + ~β × (~τ × ŝ), (3.1.28)

que pode ser simplificada usando a seguinte igualdade [Gordon00],

~a× (~b× ~c) = ~b(~a · ~c)− ~c(~a ·~b). (3.1.29)
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A equação (3.1.28) é então escrita na seguinte forma,

∂~τ

∂z
× ŝ =

∂~β

∂ω
× ŝ + ~τ(~β · ŝ)− ~β(~τ · ŝ). (3.1.30)

Podemos obter finalmente a equação dinâmica do vector PMD aplicando novamente,

aos dois últimos termos do segundo membro da equação anterior, a relação presente

na equação (3.1.29),

∂~τ

∂z
× ŝ =

∂~β

∂ω
× ŝ + (~β × ~τ)× ŝ. (3.1.31)

Como esta expressão é válida para qualquer SOP ŝ podemos extrair dela a equação

[Poole91]

∂~τ

∂z
=

∂~β

∂ω
+ ~β × ~τ . (3.1.32)

Esta é a equação dinâmica da PMD que permite descrever a evolução do vector

PMD com a distância. Observamos que a evolução do vector PMD está intrinseca-

mente ligada ao vector de birrefringência. Repare-se que o módulo do primeiro termo

do segundo membro representa a PMD ”intŕınseca” para uma dada posição z, tendo

unidades de s/m. Quanto ao produto externo do segundo membro, vai também causar,

embora indirectamente, um aumento da dispersão devido à variação da orientação do

vector PMD que este provoca.

36



3.2. PMD de segunda ordem Universidade Aveiro

3.2 PMD de segunda ordem

Como foi referido na secção 2.5 é posśıvel definir dois SOPs especiais, os PSPs, que,

para pequenas varições na frequência, não sofrem qualquer variação na sua orientação.

Nestas condições, e tendo em conta a definição presente na equação (3.1.1), o vector

PMD mantém-se também constante sempre que estamos a considerar pequenas va-

riações na frequência. No entanto, quando são consideradas varições consideráveis na

frequência, esta aproximação deixa de ser válida, sendo então necessário ter em consi-

deração a variação do vector PMD devida à frequência. Usualmente, para sistemas de

elevada largura de banda, este efeito é considerado expandindo o vector de PMD, ~τ ,

em série de Taylor em torno de uma frequência central ω0 [Foschini91a, Bullow98],

~τ(ω0 + ∆ω) = ~τ(ω0) +
d~τ

dω
(ω0)∆ω + · · · (3.2.1)

Usando a definição do vector PMD, equação (3.1.1), a PMD de segunda ordem pode

então ser escrita como a derivada de ~τ em ordem à frequência,

d~τ

dω
= ∆τωp̂ + ∆τ p̂ω, (3.2.2)

onde o subscrito ω indica a diferenciação em ordem à frequência. A PMD de segunda

ordem apresenta assim dois termos: um primeiro, correspondente ao primeiro termo do

segundo membro da equação (3.2.2), ~τω‖, paralelo a ~τ , e um segundo, correspondente

ao segundo termo do segundo membro da equação (3.2.2), ~τω⊥, perpendicular a ~τ . Na

Fig. 3.1 está representado um diagrama que que representa esquematicamente a relação

entre estes parâmetros e a equação (3.2.1).

O módulo do primeiro termo, ∆τω, representa a varição do DGD com a frequência,

dando assim origem a uma dispersão cromática dependente da polarização (PCD -
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0
( )

0
( )

p̂

p̂

Figura 3.1: Diagrama do vector PMD ~τ(ω) e das componentes da PMD de segunda
ordem responsáveis pela rotação de ~τ(ω) com a frequência. Note-se que p̂ω é perpen-
dicular a p̂. A taxa de rotação angular, dφ/dω, do vector PMD, ~τ(ω), é dada por
|p̂ω|.

Polarization-Dependent Chromatic Dispersion) [Poole88a, Foschini99]. Este meca-

nismo pode contribuir para o alargamento ou compressão de um impulso que se propaga

ao longo da fibra. A dispersão cromática é, usualmente, quantificada pelo parâmetro

de dispersão D,

D =
dβ1

dλ
= −2πc

λ2

dβ1

dω
, (3.2.3)

em que β1 é o inverso da velocidade de grupo e c é a velocidade da luz. Multiplicando

a equação (3.2.3) por uma distância L e atendendo ao resultado presente na equação

(2.3.4) pode então definir-se a PCD como

τλ = −2πc

λ2

(
1

2
∆τω

)
=

1

2

d∆τ

dλ
, (3.2.4)
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R

s

s

t̂ŝ

Figura 3.2: Vectores de Stokes do SOP, ŝ e t̂, PMD de primeira ordem, ~τs e ~τ e PMD
de segunda ordem, ~τsω e ~τω, à entrada e sáıda de um troço de fibra, caracterizada pela
matriz R.

normalmente expressa em ps/nm. A presença do factor 1/2 deve-se ao facto de se con-

siderar somente metade do atraso entre os dois PSPs. A dispersão cromática efectiva,

que inclui já o efeito da PMD de segunda ordem, pode então ser escrita na seguinte

forma,

(DL)eff = DL± τλ, (3.2.5)

onde os sinais mais e menos estão associados ao alinhamento da polarização segundo

cada um dos PSPs.

O segundo termo, ∆τ p̂ω, presente na equação (3.2.2), descreve a despolarização

dos PSP, isto é, a rotação dos PSPs com a frequência. Como está representado na

Fig. 3.1, a taxa de rotação angular, dφ/dω, do vector PMD, ~τ(ω), é medida através do

módulo de |p̂ω|, normalmente expresso em ps.

A relação entre o vector PMD de segunda ordem no ińıcio da fibra, ~τsω, e no fim

da fibra, ~τω (ver Fig. 3.2), é obtido derivando a equação (3.1.2) em ordem à frequência

e substituindo o operador de rotação definido na equação (3.1.14),

~τω = Rω~τs + R~τsω = ~τ × ~τ + R~τsω, (3.2.6)
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que resulta em

~τω = R~τsω. (3.2.7)

Comparando as equações (3.1.2) e (3.2.7) pode concluir-se que os vectores de entrada

e sáıda da PMD de segunda ordem, num troço de fibra, transforma-se de forma seme-

lhante aos vectores de primeira ordem.

A forma como o vector PMD de segunda ordem evolui de forma cont́ınua ao longo

da fibra pode ser derivada a partir da equação dinâmica do vector PMD de primeira

ordem. Assim, derivando a equação (3.1.32) em ordem à frequência e invertendo a

ordem de derivação do primeiro membro obtém-se,

∂~τω

∂z
=

∂2~β

∂ω2
+

∂~β

ω
× ~τ + ~β × ~τω. (3.2.8)

3.3 Largura de banda dos estados principais de po-

larização

A largura de banda dos PSPs é um conceito importante na medida que permite fazer

uma avaliação da variação de vector PMD ~τ(ω) com a frequência. Assim, e como o

próprio nome indica, a largura de banda dos PSPs, ∆ωPSP = 2π∆νPSP , é definida

como a largura de banda para a qual o vector PMD é razoavelmente constante. Esta

grandeza torna-se fundamental sempre que se pretende fazer medidas envolvendo o

vector PMD: as técnicas de medição do vector PMD no domı́nio da frequência bem

como a análise estat́ıstica da PMD são os dois principais casos onde o conhecimento

da largura de banda dos estados principais assume particular interesse. No caso da
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medida do vector PMD a maioria das técnicas [Heffner92, Poole89] usa, no mı́nimo,

duas frequências (comprimentos de onda) distintas para cada amostragem do vector ~τ .

Assim, para evitar efeitos da PMD de segunda ordem, os valores dos comprimen-

tos de onda escolhidos devem estar distanciados, no máximo, de ∆λPSP = ∆ωPSP
λ2

2πc
.

Por outro lado, na análise estat́ıstica da PMD é importante garantir que o conjunto

de vectores ~τ medidos sejam estatisticamente independentes. Esta condição é somente

satisfeita quando os comprimentos de onda estão separados no mı́nimo de 6∆λPSP

[Kogelnik02]. Por exemplo, de acordo com o esquema representado na Fig. 3.3, pode-

mos dizer que os vectores ~τ(λ1) e ~τ(λ6) seriam estatisticamente independentes. Usando

este resultado pode afirmar-se que numa medida de vectores PMD no intervalo de com-

primentos de onda entre λmim e λmax o número de amostras estatisticamente indepen-

dentes, Namostras, é dado por

Namostras =
λmax − λmim

6∆λPSP

. (3.3.1)

Existem na literatura alguns valores para a largura de banda dos PSP. Jopson

et al [Jopson99] mostram que é posśıvel estimar o valor de ∆ωPSP através da seguinte

expressão,

∆ωPSP ∆τ =
π

4
, (3.3.2)

em que ∆τ representa o valor médio de DGD da fibra. Em termos de largura de banda

a equação (3.3.2) pode ser escrita na forma

∆νPSP =
125

∆τ
, (3.3.3)
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1 2 3 4 5 6

maxmin

PSP PSP PSP PSP

a)

b)

Figura 3.3: Representação dos intervalos de comprimento de onda para medidas de
PMD: a) no caso da medida do vector PMD, ~τ , os valores de λ devem estar no intervalo
∆λPSP ; b) no caso de medidas estat́ısticas os valores de λ devem estar espaçados, no
mı́nimo, de 6∆λPSP .

vindo ∆νPSP expresso em GHz para ∆τ expresso em ps. Por sua vez, em termos de

comprimento de onda e na região em torno dos 1550 nm, a expressão (3.3.3) pode ser

escrita na forma,

∆λPSP ≈ 1

∆τ
, (3.3.4)

vindo ∆λPSP expresso em nm. De acordo com a equação (3.3.4) no caso de termos uma

fibra com ∆τ = 40 ps o vector ~τ(ω) apresentaria valores semelhantes num intervalo de

0,025 nm.

Este conceito de largura de banda dos PSPs deve estar em coerência com o

conceito de PMD de segunda ordem, que descreve a variação do vector PMD com a

frequência. Assim, para uma frequência ω0± 1
2
∆ωPSP a equação (3.2.1) pode ser escrita
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na forma,

~τ(ω0 ± 1

2
∆ωPSP ) = ~τ(ω0)± 1

2
∆ωPSP · ~τω. (3.3.5)

Usando a equação (3.3.2) e a seguinte equação que relaciona a norma da PMD de

segunda ordem e o valor médio do DGD [Foschini91a],

|~τω|rms =
π
√

3

8
∆τ

2
, (3.3.6)

verificamos que a variância de (~τ(ω0 + 1
2
∆ωPSP )− ~τ(ω0)) é igual a 0, 267∆τ . Embora

este valor seja relativamente elevado, o que pode levar a pensar que ∆ωPSP apresenta

valores também elevados, deve ter-se em consideração que, em média, o vector PMD

de segunda ordem, ~τω, é perpendicular a ~τ [Foschini99]. Isto faz com que a variação

do módulo do vector ~τ seja pouco afectado por esta variação: uma rotação dos PSPs

de 15◦ na esfera de Poincaré induz, aproximadamente, uma variação de apenas 3% no

módulo do vector PMD.

3.4 Concatenação de vectores PMD

As regras de concatenação de vectores PMD revela-sem uma ferramenta importante

em circunstâncias onde são conhecidos os vectores PMD de elementos individuais e se

pretende determinar qual o vector PMD que resulta da junção dos vários elementos.

Exemplos particulares da sua utilização são a análise da evolução do vector PMD

ao longo de uma fibra, a modelação estat́ıstica da PMD, simulação da PMD ou o

dimensionamento de compensadores de PMD com múltiplas secções.
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1
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Figura 3.4: Diagrama de concatenação de duas secções com matrizes de rotação R1 e
R2, e vectores PMD individuais ~τ1 e ~τ2. O vector PMD resultante da concatenação das
duas secções, ~τ , é obtido através da regra de concatenação presente na equação (3.4.6).

3.4.1 Concatenação de duas secções

Neste caso, consideramos apenas duas secções cujas matrizes de rotação são R1 e R2,

como esquematicamente representado na Fig. 3.4. Os vectores PMD associados às

primeira e segunda secções são ~τ1 e ~τ2, respectivamente.

Uma vez sabendo qual o vector PMD associado a cada elemento, interessa de-

terminar qual o vector resultante desta junção. Começamos por considerar a matriz R

que representa a transmissão através das duas secções,

R = R2R1. (3.4.1)

Usando a definição do operador de rotação ~τ×, presente na equação (3.1.14), para

o caso em que a matriz de transmissão é descrita pela matriz R da equação (3.4.1),

obtemos

~τ× = RωR
† = R2ωR1R

†
1R

†
2 + R2R1ωR

†
1R

†
2. (3.4.2)

Tendo em conta que R1R
†
1 = I e que a definição do operador de rotação pode ser

aplicada a cada uma das secções individualmente, a equação (3.4.2) pode ser escrita

44



3.4. Concatenação de vectores PMD Universidade Aveiro

na seguinte forma

~τ× = ~τ2 ×+R2(~τ1×)R†
2. (3.4.3)

O segundo termo do segundo membro da equação (3.4.3) pode ser simplificado usando

a seguinte transformação entre operadores de rotação [Gordon00]

(R2~τ1)× = R2(~τ1×)R†
2, (3.4.4)

o que permite reescrever a equação (3.4.3),

~τ× = ~τ2 ×+(R2~τ1)× . (3.4.5)

A regra de concatenação do vector PMD, para duas secções, é assim dada por,

~τ = ~τ2 + R2~τ1. (3.4.6)

Para encontrarmos a regra de concatenação correspondente à PMD de segunda

ordem, ~τω, começamos por derivar a equação (3.4.6) em ordem à frequência,

~τω = ~τ2ω + R2ω~τ1 + R2~τ1ω. (3.4.7)

A partir da regra de concatenação para a primeira ordem podemos escrever ~τ1 em

função de ~τ2 e ~τ ,

~τ1 = R†
2(~τ − ~τ2), (3.4.8)
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1 2 3 ... m-2 m-1 m

Figura 3.5: Diagrama de concatenação de m secções com matrizes de rotação Rn

e vectores PMD individuais ~τn. O vector PMD resultante da concatenação das m
secções, ~τ , é obtido através da regra de concatenação presente na equação (3.4.12).

e substituir este resultado no segundo termo do segundo membro da equação (3.4.7),

obtendo,

~τω = ~τ2ω + R2ωR
†
2~τ −R2ωR

†
2~τ2 + R2~τ1ω. (3.4.9)

Aplicando novamente a definição do operador de rotação para a segunda secção pode-

mos então escrever a regra de concatenação para o vector PMD de segunda ordem,

~τω = ~τ2ω + ~τ2 × ~τ + R2~τ1ω. (3.4.10)

uma vez que ~τ2 × ~τ2 = 0.

3.4.2 Concatenação de várias secções

Pretende-se agora generalizar as regras de concatenação já apresentadas para um

número geral m de secções, como está representado na Fig. 3.5.

Supomos então que quer a matriz de rotação, Rn, quer o vector PMD, ~τn, são

conhecidos. As expressões para os vectores ~τ e ~τω, resultantes da concatenação das

m secções podem ser obtidas usando iterativamente as regras presentes nas equações
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(3.4.6) e (3.4.10). Com o objectivo se simplificar as expressões resultantes dessa

operação é comum definir-se a matriz de rotação das últimas m− n + 1 secções como

R(m,n) = RmRm−1 · · ·Rn, (3.4.11)

onde R(m,m) = Rm, R(m,m + 1) = I e o vector PMD resultante das primeiras n

secções é ~τ(n). Usando estas definições, as regras de concatenação para os vectores

PMD de primeira e segunda ordens são dadas, respectivamente, por,

~τ =
m∑

n=1

R(m,n + 1)~τn (3.4.12)

e

~τω =
m∑

n=1

R(m,n + 1)[~τnω + ~τn × ~τ(n)]. (3.4.13)
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Caṕıtulo 4

Estat́ıstica da PMD

4.1 Modelos de birrefringência aleatória

Como já foi referido nos caṕıtulos anteriores, as grandezas que caracterizam a PMD

apresentam propriedades estat́ısticas. Isto deve-se ao facto de a PMD estar intrin-

secamente ligada à birrefringência presente nas fibras, que depende fortemente das

condições do meio em que a própria fibra se encontra. A estratégia para tentar en-

contrar as propriedades estat́ısticas da PMD é modelar aquilo que está na sua origem,

isto é, a birrefringência. Como acontece com qualquer outro efeito presente nas fibras

ópticas, a modelação da birrefringência deve ponderar dois aspectos essenciais: por

um lado, o modelo deve descrever de forma o mais correcta posśıvel os efeitos f́ısicos

presentes na fibra e, por outro lado, deve ser matematicamente simples e de fácil imple-

mentação computacional. Existem na literatura vários modelos [Foschini91a, Wai96]

que tentam abranger os principais aspectos aleatórios da birrefringência.
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4.1.1 Modelos no espaço de Jones

Em [Wai96] são apresentados dois modelos para a aleatoriedade da birrefringência,

representados no espaço de Jones. Matematicamente esses dois modelos são descritos

pelas seguintes equações,

d|J〉
dz

=
i

2
(∆β cos θσ3 + ∆β sin θσ1)|J〉, (4.1.1)

e

d|J〉
dz

= i(xσ3 + yσ1)|J〉, (4.1.2)

onde z é a posição na fibra, σ1 e σ3 são a primeira e terceira matrizes de Pauli.

No primeiro modelo ∆β é o módulo da birrefringência e θ é o ângulo dos eixos

birrefringentes. A equação (4.1.1) permite modelar um sistema onde a birrefringência

tem módulo constante e orientação dos eixos birrefringentes aleatória, descrita por um

processo do tipo rúıdo branco gθ,

dθ

dz
= gθ, (4.1.3)

onde,

〈gθ(z)〉 = 0, 〈gθ(z)gθ(z
′)〉 = σ2

θδ(z − z′), (4.1.4)

sendo δ(z − z′) a função delta de Dirac [Arfken85]. O parâmetro σ2
θ é inversamente

proporcional ao comprimento de correlação, σ2
θ ∼ 1/lc [Wai94, Wai96].
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O segundo modelo, equação (4.1.2), é usado para modelar, em simultâneo, a va-

riação aleatória ao longo da fibra do módulo da birrefringência e da orientação dos eixos

birrefringentes. Neste caso x e y representam dois processos de Langevin independentes

[Wai96],

dx

dz
= −αx + gx(z), (4.1.5)

dy

dz
= −αy + gy(z), (4.1.6)

em que,

〈gx(z)〉 = 〈gy(z)〉 = 0, (4.1.7)

〈gx(z)gy(z
′)〉 = 0, (4.1.8)

〈gx(z)gx(z
′)〉 = 〈gy(l)gy(z

′)〉 = σ2δ(z − z′). (4.1.9)

Os parâmetros α e σ2 são também inversamente proporcionais ao comprimento de

correlação, α ∼ 1/lc e σ2 ∼ ∆β/lc [Wai94, Wai96].

4.1.2 Modelos no espaço de Stokes

Os modelos para a birrefringência apresentados em [Foschini91a] são formulados no

espaço de Stokes, através do próprio vector birrefringência, ~β. As propriedades do

vector PMD são determinadas usando ~β para resolver a equação dinâmica da PMD de

primeira ordem, já apresentada na pagina 36,

∂~τ

∂z
=

∂~β

∂ω
+ ~β × ~τ .
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No primeiro modelo presente em [Foschini91a] é considerada uma fibra com bir-

refringência linear, cujo módulo é ∆β, sujeita a uma torção uniforme, com uma rotação

por unidade de comprimento de φt. O vector birrefringência, ~β, vai variar continua-

mente com a distância, z, e pode ser escrito como a soma de duas componentes: uma

componente que representa a birrefringência circular constante, ~βc; e uma componente

que representa a birrefringência linear, ~βl(z), cuja orientação dos eixos principais varia

continuamente ao longo da fibra, na forma φtz. Este modelo é equacionado na seguinte

forma,

~β(z) = ~βc + ~βl(z), (4.1.10)

onde

~βc =




0

0

γ


 , (4.1.11)

e

~βl = ∆β




cos(2θtz)

sin(2θtz)

0


 . (4.1.12)

Na equação (4.1.11) γ = 2φt − gφt, e o termo gφt indica a contribuição para a birre-

fringência circular resultante da actividade óptica induzida por tensão [Ulrich79a].

No segundo modelo apresentado em [Foschini91a] a variação da birrefringência

ao longo da fibra é descrita em termos de uma perturbação. O vector birrefringência é

expresso como a soma de uma componente constante, ~β0, e uma componente que varia
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de forma aleatória com a distância, ~ν(z),

~β(z, ω) = ~β0(ω) + ~ν(z). (4.1.13)

Além de se considerar que a componente ~β0(ω) é constante com a distância, considera-

se também que representa uma birrefringência linear, podendo ser escrita na seguinte

forma

~β0 =




∆β

0

0


 . (4.1.14)

A componente da birrefringência dependente da distância,

~ν(z) =




ν1(z)

ν2(z)

ν3(z)


 , (4.1.15)

é definida como um vector 3-D cujas componentes, independentes, apresentam uma

distribuição do tipo rúıdo branco Gaussiano, com média nula e variância σ2, isto é,

〈νi(z)〉 = 0, (4.1.16)

e

〈νi(z)νj(z
′)〉 = σ2δijδ(z − z′), (4.1.17)
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Nelson Muga Caṕıtulo 4. Estat́ıstica da PMD

em que δij é o śımbolo delta de Kronecker,

δij =

{
1, i = j

0, i 6= j
. (4.1.18)

O conceito f́ısico da variância desta distribuição está também relacionado com o com-

primento de correlação, σ2 ∼ 1/lc [Foschini91a]. Por definição, considera-se ~ν(z) inde-

pendente da frequência pelo que ∂~ν/∂ω = 0. Por outro lado, atendendo à definição

presente na equação (2.3.1), ~β0 é linearmente dependente da frequência tendo-se,

∂~β(z, ω)

∂ω
=

∂~β0(ω)

∂ω
=




∆β′

0

0


 , (4.1.19)

e

∂n~β(z, ω)

∂ωn
= 0, (4.1.20)

para n ≥ 2.

4.2 Evolução do valor médio do DGD com a distância

Nesta secção vamos usar o segundo modelo para a birrefringência apresentado por

Foshini et al para derivar a evolução do valor médio do DGD com a distancia. Esta

análise baseia-se no estudo da equação dinâmica do vector PMD e requer a resolução

de equações diferenciais estocásticas, sucintamente apresentadas no apêndice A.

Usando então o modelo para a birrefringência presente na equação (4.1.13) a
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equação dinâmica do vector PMD ~τ , equação (3.1.32), pode ser escrita na seguinte

forma

∂~τ

∂z
=

∂

∂ω
[ ~β0 + ~ν] + [ ~β0 + ~ν]× ~τ . (4.2.1)

Por sua vez, a equação anterior pode ser escrita na seguinte forma matricial [Foschini91a],

∂~τ

∂z
= −σ




0 −τ3 τ2

τ3 0 −τ1

−τ2 τ1 0


~ν −




0 0 0

0 0 −∆β

0 ∆β 0


~τ +




∆β′

0

0


 , (4.2.2)

onde foi usada a forma matricial do operador de rotação ~r×,

~r× =




0 −r3 r2

r3 0 −r1

−r2 r1 0


 . (4.2.3)

Segundo as teorias estocásticas [Gardiner97], a equação (4.2.2) está apresentada

na formulação de Stratanovich. Assim, para podermos usar a formulação apresentada

no apêndice A, a formulação de Itô, é necessário subtrair o termo σ2~τ ao segundo

membro da equação (4.2.2) [Foschini91a], obtendo-se

∂~τ

∂z
= −σ




0 −τ3 τ2

τ3 0 −τ1

−τ2 τ1 0


~ν −




σ2 0 0

0 σ2 −∆β

0 ∆β σ2


~τ +




∆β′

0

0


 . (4.2.4)

O primeiro passo para obter o valor médio do quadrado do DGD, τ 2 ≡ |~τ |2, é pre-

cisamente calcular o operador G, definido no apêndice A, para a equação anterior.

Obtém-se então [Foschini91a],
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G =
σ2

2

[
(τ 2

3 + τ 2
2 )

∂

∂τ1

+ (τ 2
3 + τ 2

1 )
∂

∂τ2

+ (τ 2
3 + τ 2

2 )
∂

∂τ3

− 2τ2τ1
∂2

∂τ1∂τ2

−2τ3τ1
∂2

∂τ1∂τ3

− 2τ2τ3
∂2

∂τ2∂τ3

]
+ (−σ2τ1 + ∆β′)

∂

∂τ1

+ (−σ2τ2 + ∆βτ3)
∂

∂τ2

− (∆βτ2 − σ2τ3)
∂

∂τ1

. (4.2.5)

Colocando σ2 e ∆β em evidência a equação anterior apresenta a seguinte forma,

G =
σ2

2

[
(τ 2

3 + τ 2
2 )

∂

∂τ1

+ (τ 2
3 + τ 2

1 )
∂

∂τ2

+ (τ 2
3 + τ 2

2 )
∂

∂τ3

− 2τ2τ1
∂2

∂τ1∂τ2

−2τ3τ1
∂2

∂τ1∂τ3

− 2τ2τ3
∂2

∂τ2∂τ3

]
− σ2(τ1

∂

∂τ1

+ τ2
∂

∂τ2

+ τ3
∂

∂τ3

)

+ ∆β(τ3
∂

∂τ2

− τ2
∂

∂τ3

) + ∆β′
∂

∂τ1

. (4.2.6)

Dado que pretendemos obter a forma como o valor médio de τ 2 evolui com a distância

z a função ψ, também definida no apêndice A, é,

ψ(z) = τ 2
1 + τ 2

2 + τ 2
3 . (4.2.7)

Aplicando o operador G da equação (4.2.6) à equação anterior obtemos o seguinte

resultado [Foschini91a],

G
[
τ 2

]
= 2∆β′τ1. (4.2.8)

Dado que ∆β′ é independente da distância, ao substituirmos o resultado da equação
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anterior na seguinte equação

∂

∂z
〈ψ〉 = 〈G [ψ]〉 ,

(apresentada no apêndice A, equação (A.0.3)) obtém-se a seguinte equação diferencial

para o valor médio de τ 2,

∂

∂z

〈
τ 2

〉
= 2∆β′ 〈τ1〉 . (4.2.9)

Para obter o valor médio de τ1 é necessário resolver a equação (A.0.3) para ψ = τ1.

Após aplicar de novo o gerador G a ψ = τ1 obtemos a seguinte equação diferencial em

τ1 [Foschini91a]

∂

∂z
〈τ1〉 = −σ2 〈τ1〉+ ∆β′, (4.2.10)

cuja solução é,

〈τ1〉 =
∆β′

σ2
+ Ce−σ2z. (4.2.11)

A constante C é calculada considerando a condição inicial 〈τ1〉 = 0 para z = 0. A

evolução de τ1 com a distância é então dada pela expressão,

〈τ1〉 =
∆β′

σ2
(1− e−σ2z). (4.2.12)

57
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Usando 〈τ1〉 na equação (4.2.9) obtemos a equação diferencial para 〈τ 2〉

∂

∂z

〈
τ 2

〉
=

2∆β′2

σ2
(1− e−σ2z). (4.2.13)

cuja solução é,

〈
τ 2

〉
=

2σ2z

∆β′2
+

2e−σ2z

∆β′2
+ C ′. (4.2.14)

Usando 〈τ 2(z = 0)〉 = 0 como condição inicial, obtemos finalmente a seguinte equação

para o valor médio do quadrado do vector PMD [Foschini91a],

〈
τ 2

〉
= 2

(
∆β′

σ2

)2

(σ2z + e−σ2z − 1). (4.2.15)

Atendendo à relação entre σ2 e o comprimento de correlação, lc, podemos concluir

que para longas distâncias, z À lc, τrms ≡
√
〈τ 2〉 cresce com a raiz quadrada da

distância τrms ≈ 2(∆β′/σ)2
√

z. Por outro lado, quando estamos num regime de curtas

distâncias onde a birrefringência é uniforme, z ¿ lc, τrms cresce linearmente com a

distância, τrms ≈
√

1/2∆β′z. A equação (4.2.15) descreve assim o crescimento de τrms

para os regimes de curta e longa distâncias.

4.3 Funções de densidade de probabilidade

As funções de densidade de probabilidade dos vectores PMD de primeira e segunda

ordens podem ser obtidas usando o modelo para a birrefringência apresentado em

[Foschini91a], já utilizado na secção anterior. Usando este modelo, Foshini e Shepp

[Foschini91b] derivaram uma função caracteŕıstica, a partir da qual é posśıvel derivar

densidades de probabilidade para funções do vector PMD de primeira e segunda ordens.
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Antes de apresentar a função caracteŕıstica é importante definir um vector 6-D,
−→
Υ, que tem como componentes os vectores PMD de primeira e segunda ordens, ~τ e ~τω,

−→
Υ =

[
~τ

~τω

]
. (4.3.1)

A referida função caracteŕıstica é derivada como função do vector
−→
Υ normalizado,

−→
Υ ′ =

[
~τ ′

~τ ′ω

]
=

[
1
µ
~τ

1
µ2~τω

]
, (4.3.2)

sendo µ = ∆τ
√

π/8 a constante de normalização, e ∆τ é o valor médio do DGD. A

função caracteŕıstica é então dada pela seguinte expressão [Foschini91a, Foschini91b],

F{p~τ ′,~τ ′ω} = Eei(~z·−→τ ′+~ζ·~τ ′ω) (4.3.3)

= sech ·
∣∣∣~ζ

∣∣∣ · e
− 1

2

�
|~z|2 tanh|~ζ|

|~ζ| +
(−→z ·−→ζ )2

|~ζ|2
�
1− tanh|~ζ|

|~ζ|
��

, (4.3.4)

em que F{} representa a transformada de Fourier 6-D, E é o operador esperança no

espaço 6-D, p é a densidade de probabilidade, e os vectores ~z e ~ζ são as variáveis

transformadas correspondentes às componentes de ~τ ′ e ~τ ′ω, respectivamente.

Assim, para se derivar a função densidade de probabilidade de p~τ ′,~τ ′ω seria ne-

cessário calcular a transformada de Fourier inversa, F−1, da equação 4.3.3. À seme-

lhança do que acontece com o cálculo da própria função caracteŕıstica, o cálculo da sua

transformada inversa de Fourier revela-se bastante complexo, sendo comum calcular a

transformada de Fourier inversa para valores espećıficos do vector
−→
Ξ ,

−→
Ξ =

[
~z

~ζ

]
. (4.3.5)
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4.3.1 PMD de primeira ordem

Para calcular a pdf da PMD de primeira ordem, isto é, ∆τ = |~τ |, substitui-se
−→
ζ = 0 na

equação (4.3.3), e calcula-se a transformada de Fourier inversa 3-D em relação às três

componentes de ~z. A pdf para a PMD de primeira ordem é então dada pela conhecida

Maxwelliana [Foschini91a]

p∆τ (x) =
8

π2∆τ

(
2x

∆τ

)2

e
− 1

π

(
2x

∆τ

)2

, (x ≥ 0). (4.3.6)

Repare-se que a média do DGD, E(∆τ) = ∆τ , é o factor de escala para todas as pdf

derivadas a partir da equação (4.3.3).

Por outro lado, a pdf para cada uma das componentes do vector ~τ é obtida

substituindo na função caracteŕıstica
−→
ζ = 0 e também

~z =




z1

0

0


 , (4.3.7)

no caso da pdf respeitante à primeira componente do vector PMD. Analisando a função

caracteŕıstica facilmente se verifica que as três componentes do vector PMD tem a

mesma pdf. Assim, fazendo a substituição e calculando a transformada de Fourier

inversa obtém-se como pdf para as componentes do vector PMD de primeira ordem

uma Gaussiana [Foschini91a],

pτi
(x) =

2

π∆τ
e
− 1

π

(
2x

∆τ

)2

, (−∞ < x < ∞). (4.3.8)

Note-se que o valor médio de cada uma das componentes do vector ~τ é igual a zero.
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4.3.2 PMD de segunda ordem

Analogamente ao que acontece para as componentes do vector PMD de primeira ordem,

as três componentes do vector PMD de segunda ordem apresentam também a mesma

pdf. Usando ~z = 0 restringimos a função caracteŕıstica ao vector PMD de segunda

ordem, ~τω. Fazendo ζj 6=i = 0 e calculando a transformada de Fourier inversa 1-D

obtém-se a pdf para a componente τωi [Foschini91a, Foschini00],

pτωi(x) =
4

π∆τ
2 sech

(
4x

∆τ
2

)
, (−∞ < x < ∞). (4.3.9)

Curiosamente, verifica-se que a pdf das componentes de segunda ordem apresentam a

mesma forma que a amplitude de um solitão óptico de primeira ordem [Pinto99].

A pdf do módulo do vector PMD de segunda ordem é obtido substituindo sim-

plesmente ~z = 0 na equação caracteŕıstica e calculando a transformada de Fourier

inversa 3-D com respeito a ~ζ = 0 [Foschini91a, Foschini00],

p|~τω|(x) =
8

π∆τ
2

4x

∆τ
2 tanh

(
4x

∆τ
2

)
sech

(
4x

∆τ
2

)
, (x ≥ 0). (4.3.10)

O valor médio de |~τω| é
G

π
∆τ

2
, em que G é a constante de Catalan (G = 0, 915965...).

4.3.2.1 Dispersão cromática devida à polarização

Como foi mostrado na secção 3.2, o vector PMD de segunda ordem pode ser decomposto

em duas componentes, equação (3.2.2). O módulo da primeira componente, ∆τω,

representa a dispersão cromática dependente da polarização. A derivação da pdf desta

função é bastante mais complexa que as anteriores. O primeiro passo para o seu cálculo
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é identificar ∆τω como a projecção do vector PMD de segunda ordem, ~τω, no vector

PMD de primeira ordem, ~τ [Foschini99],

∆τω = |~τ |ω = ~τω · p̂. (4.3.11)

De seguida é necessário introduzir a probabilidade condicional de ~τω para um dado ~τ ,

p~τω |~τ , que está relacionada com outras probabilidades através de

p~τ , ~τω
= p~τ · p~τω|~τ . (4.3.12)

A passagem da equação anterior para a função caracteŕıstica e respectivo cálculo da

transformada inversa de Fourier envolve cálculos muito complexos. A pdf para ~τω é

dada pela seguinte expressão [Foschini99],

p∆τω(x) =
2

∆τ
2 sech2

(
4x

∆τ
2

)
, (−∞ < x < ∞). (4.3.13)

4.3.2.2 Despolarização dos estados principais

O segundo termo da equação (3.2.2) representa a despolarização dos PSP, sendo a taxa

de rotação angular do vector PMD é dada por p̂ω. A pdf desta função foi também

derivada por Foschini e tem a seguinte forma [Foschini99, Foschini00]

p|p̂ω|(x) = x

(
24

π∆τ
2

) ∫ ∞

0

dβ
sinh2/3β√
β cosh5/2β

1F1

(
5

2
; 1;

x24β

π∆τ
2 tanhβ

)
, (4.3.14)

em que 1F1 é a função hipergeométrica confluente do tipo 1 [Arfken85].
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4.4 Função de autocorrelação

A função de autocorrelação (ACF - Auto Correlation Function) do vector PMD foi

pela primeira vez derivada por Karlsson [Karlsson99]. A derivação baseou-se nos pres-

supostos de que uma fibra resulta da concatenação de n elementos de fibra, em que

cada secção de fibra tem um eixo birrefringente constante, descrito no espaço de Stokes

pelo versor ên, e atraso γ(ω). Assim, as matrizes de rotação de cada uma das secções

podem ser escritas, usando a matriz exponencial, na seguinte forma,

Mn = eγn(ω)ên×, (4.4.1)

onde ên× representa o operador de rotação e a matriz exponencial é definida pela sua

expansão de Taylor,

eγ(ω)ê× = I + sin(γ)ê×+[1− cos(γ)]ê× ê× (4.4.2)

Assume-se que para cada secção γ(ω) é uma função linear arbitrária de ω, e ên é

independente da frequência.

Tendo em conta que a matriz que representa as n primeiras secções, Mn, pode

ser escrita como a multiplicação das matrizes que descrevem individualmente cada uma

das secções, Mn = MnMn−1...M2M1, e que, de acordo com a equação (3.1.14), o vector

PMD, ~τ , pode ser relacionado com Mn através de ~τ n× = dMn/dω(Mn)−1, a equação

de concatenação dos vector PMD, já derivada anteriormente, pode ser escrita, usando

esta notação, na seguinte forma,

~τ n =
dγn

dω
ên + Mn~τ

n−1. (4.4.3)
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Como o próprio nome indica, a ACF do vector PMD para duas frequências é

definida da seguinte forma [Karlsson99],

gn(ω1, ω2) = 〈~τ n(ω1) · ~τ n(ω2)〉, (4.4.4)

onde as médias são realizadas sobre ên, que se assume ser uniformemente distribúıdo

na esfera de Poincaré. Em termos f́ısicos pode ser interpretada como uma média sobre

um conjunto de fibras dos mesmo tipo ou como uma média temporal de uma fibra cujas

caracteŕısticas variam no tempo. Para o cálculo do valor médio presente em (4.4.4)

tem-se em consideração que [Karlsson99]

〈Mn(ω1)[Mn(ω2)]
−1〉 = Ia(∆γn), (4.4.5)

onde,

a(∆γn) = [1 + 2 cos(∆γn)]/3 e ∆γn = γn(ω1)− γn(ω2). (4.4.6)

Este resultado deriva de 〈ê×〉 = 0 e 〈ê× ê×〉 = −I2/3. Usando a igualdade presente em

(4.4.5) no cálculo da média presente na equação (4.4.4), obtém-se a seguinte equação

de recorrência para a ACF [Karlsson99],

gn(ω1, ω2) =

(
dγn

dω

)2

+ a(∆γn)gn−1(ω1, ω2). (4.4.7)

Na modelação da fibra através da concatenação de várias secções, o atraso associado a

cada secção individual, γ(ω), pode também ser considerado como uma função aleatória.

No entanto, se se assumir que todas as secções apresentam o mesmo atraso γ(ω) =

∆τsecω, em que ∆τsec representa o DGD de cada secção, os resultados obtidos não são
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quantitativamente diferentes. Desta forma, a função a = a[∆τsec(ω1−ω2)] é igual para

todas as n secções. Calculando iterativamente a equação 4.4.7, para g0 = 0, obtém-se

gn(∆ω) = (∆τsec)
2(1 + a + a2 + a3 + ...an−1) = (∆τsec)

2 1− an

1− a
, (4.4.8)

onde ∆ω = ω1 − ω2. Da equação anterior obtemos o resultado já encontrado anteri-

ormente de que 〈∆τ 2〉 cresce linearmente com a distância, ou equivalentemente, com

o número de secções n. Este resultado vem sugerir qual a estratégia a seguir para se

fazer a aproximação do limite de continuidade, isto é, quando o número de secções

tende para infinito o DGD deverá ser aproximadamente constante. Assim, o DGD de

cada secção, ∆τsec, deverá crescer com n da seguinte forma [Karlsson99],

(∆τsec)n→∞ =

√
〈∆τ 2〉

n
(4.4.9)

Substituindo a equação anterior na primeira equação de (4.4.6) e considerando n À 1,

obtém-se a seguinte expressão para a(∆ω),

a(∆ω) → 1− 〈∆τ 2〉∆ω2

3n
+O

(
1

n2

)
, (4.4.10)

onde foi feita uma expansão em séries de Taylor da função cos. Substituindo as equações

(4.4.10) e (4.4.9) na equação (4.4.8) obtém-se [Karlsson99],

g(∆ω) = 3
1−

(
1− 〈∆τ2〉∆ω2

3n

)n

∆ω2
. (4.4.11)

Fazendo o limite n → ∞ a potência em n presente na equação anterior pode ser

escrita na forma de uma exponencial, obtendo-se finalmente a expressão para a ACF
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[Karlsson99],

g(∆ω) = 3

1− exp

(
−〈∆τ 2〉∆ω2

3

)

∆ω2 . (4.4.12)

Como se pode pode concluir da equação anterior, a correlação entre dois vectores

PMD, medidos a frequências ω1 e ω2, diminui rapidamente com o aumento da diferença

de frequências, ∆ω = ω1 − ω2. O decaimento de g(∆ω) é, aliás, quadrático em ∆ω.

66



Caṕıtulo 5

Mecanismos de controlo da polarização

5.1 Perspectiva histórica dos PCs nas comunicações

ópticas

O controlo e monitorização do estado de polarização são aspectos essenciais nos ac-

tuais sistemas de comunicação ópticos de alto débito (≥ 40 Gb/s) e longas distâncias

(≥ 100 km) dada a grande sensibilidade que estes apresentam a pequenas distorções do

sinal. Exemplos destas distorções, directamente relacionadas com a polarização, são: a

atenuação dependente do SOP de entrada (PDL - Polarization-Dependent Loss), que

certos dispositivos apresentam, e a PMD que surge nas fibras ópticas monomodo.

Os primeiros esquemas de controlo da polarização usados nas comunicações

ópticas eram baseados nas propriedades elástico-ópticas da silica, através de actua-

dores de pressão controlada [Ulrich79b] ou do enrolamento da fibra sobre si mesma

[Lefevre80]. Posteriormente, foram apresentados outros tipos de dispositivos baseados

em cristais electro-ópticos [Kidoh81], Faraday rotators [Okoshi85] e cristais ĺıquidos

[Barnes88]. No entanto, o controlador que continua hoje em dia a ser mais usado, pelo
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menos em ambiente de laboratório, é o controlador constitúıdo por lâminas de atraso

resultantes do enrolamento da fibra. O seu baixo custo e o fácil manuseamento, aliados

à possibilidade de se transitar entre dois SOPs arbitrários, são as principais razões do

sucesso deste tipo de PC.

O primeiro PC baseado em lâminas de atraso que resultam de uma auto-indução

de birrefringência nas fibras foi apresentado por Lefevre [Lefevre80] em 1980, tendo sido

posteriormente patenteado em 1983 [Lefevre83]. Em [Lefevre80] descreve-se a forma

como um troço de fibra enrolada sobre si própria pode ser considerada equivalente

a uma lâmina da atraso clássica. Neste esquema, a quantidade de birrefringência

induzida no enrolar da fibra é uma função do diâmetro da fibra, do raio de curvatura,

do número de voltas e do comprimento de onda. Lefevre também mostra neste trabalho

como combinar este tipo de lâminas de atraso por forma a controlar o SOP sem que

para tal seja necessário usar outro dispositivo que não a fibra. A fibra é enrolada

em três anéis distintos e independentes que formam as três lâminas de atraso: duas

lâminas de quarto comprimento de onda e uma lâmina de meio comprimento de onda.

Como será demonstrado na secção 5.3.1, a primeira lâmina de quarto comprimento de

onda transforma qualquer SOP num SOP linear, a lâmina de meio comprimento de

onda permite transitar entre dois SOP lineares arbitrários e a última lâmina, de quarto

comprimento de onda, vai transformar o SOP linear proveniente da lâmina anterior

num SOP arbitrário.

Em 1983, Koehler realizou alguns testes com vista a encontrar a forma como a

atenuação varia com o raio de curvatura, tendo chegado à conclusão que a atenuação

diminui mais rapidamente que a birrefringência induzida quando o raio de curvatura

é aumentado [Koehler83]. Desta forma, é posśıvel encontrar um valor para o raio de

curvatura a partir do qual a atenuação é desprezável e a diminuição da birrefringência

pode ser compensada com o aumento do número de voltas em que a fibra é enrolada.

Koehler apresenta também uma caracterização mais completa das lâminas de quarto

e meio comprimento de onda através duma comparação entre os SOPs gerados e os

esperados teoricamente, para diferentes raios de curvatura das lâminas. Usando o
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esquema apresentado em [Lefevre80] foi também testada a capacidade de gerar SOPs

lineares para diferentes ângulos: para o efeito, foram rodados os ângulos das lâminas

de atraso de forma a minimizar a luz transmitida através de um polarizador linear,

orientado perpendicularmente ao ângulo em teste.

Um trabalho onde foram comparadas as principais caracteŕısticas dos diferentes

PCs, tais como perdas de inserção, controlo de ajuste sem fim, resposta temporal e

presença/ausência de fadiga mecânica, foi apresentado por [Okoshi85].

Num trabalho mais recente [Walker90], Walker apresentou dois novos esquemas

de controlo de polarização sem fim: o primeiro consistia em quatro transdutores usando

um enrolamento de fibra PMF em cilindros piezoeléctricos controlados através de um

algoritmo já testado em actuadores de pressão controlada em fibra [Walker87]; o se-

gundo caso consistia no uso de um dispositivo baseado nas propriedades electro-ópticas

do niobato de ĺıtio. Relativamente aos controladores com várias lâminas de atraso,

são discutidas nesse trabalho algumas consequências resultantes da condição que as

lâminas de atraso devem satisfazer, π/2 − (|φ′1| + |φ′2| + |φ′3|) ≥ 0 em φ′i representa o

complementar do atraso de fase da lâmina i, por forma a garantir a possibilidade de

se transformar a polarização entre dois SOPs arbitrários. Finalmente é mostrado que

os diferentes tipos de controladores estão intrinsecamente relacionados entre si.

Realizar-se-á na seguintes secções uma análise mais aprofundada do modo de

funcionamento e caracteŕısticas dos controladores de polarização baseados na indução

de birrefringência por enrolamento da fibra. Em particular, serão apresentados dois

modelos anaĺıticos: um para a cálculo determińıstico do valor de cada um dos ângulos

das lâminas de atraso que compõem o PC, por forma a transformar um SOP de entrada

arbitrário num SOP de sáıda também arbitrário, e um outro modelo que permite

determinar a evolução da variância de cada um dos parâmetros de Stokes, usados

para descrever o SOP, à medida que o número de PCs concatenados aumenta.
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Figura 5.1: Representação esquemática de uma fibra sob tensão para indução de
birrefringência.

5.2 Lâminas de atraso por indução de birrefringência

Como já foi referido no caṕıtulo 2 a birrefringência nas fibras monomodo tem a sua

origem na perda de simetria circular por parte núcleo, devido ao processo de fabrico

e/ou a mecanismos de tensão não simétricos a que a fibra está sujeita. Quando um

troço de fibra é colocado na forma representada na Fig. 5.1, a birrefringência induzida

é principalmente devida a processos de tensão mecânica. A principal componente

do tensor de tensão situa-se segundo a direcção do eixo dos zz [Ulrich80], na Fig. 5.1

representada a azul. No entanto, e apesar da sua grande intensidade, esta não contribui

directamente para o surgimento da birrefringência uma vez que é uma função ı́mpar de

y, enquanto que os modos de propagação do campo eléctrico transversal são funções

pares [Ulrich79a]. Na realidade a birrefringência surge das tensões laterais situadas

no plano xy, na Fig. 5.1 representadas a verde e a vermelho. Estas tensões laterais

induzem uma alteração do ı́ndice de refracção segundo os eixos x e y devido a efeitos

elástico-ópticos [Lefevre80],
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∆nx =
n3

4
(p12 − νp12 − νp11)

( r

R

)2

, (5.2.1)

∆ny =
n3

4
(p11 − 2νp12)

( r

R

)2

, (5.2.2)

onde ν é o coeficiente de Poisson, p11 e p12 são os dois termos não nulos do tensor

foto-elástico da śılica, r é o raio da fibra e R é o raio de curvatura. Para a śılica tem-se

ν = 0.16, p11 = 0.121, p12 = 0.270 e n = 1.46, estes três últimos medidos a λ = 633 nm

[Lefevre80]. Se definirmos δn como sendo a diferença entre os ı́ndices extraordinário e

ordinário obtemos,

δn = −a
( r

R

)2

(5.2.3)

em que a = 0.133.

Embora este efeito possa parecer desprezável, se for integrado por uma distância

de fibra considerável, é necessário levá-lo em conta. Por exemplo, escolhendo o número

correcto de voltas, N , bem como o raio de curvatura, R, é posśıvel obter uma diferença

de caminhos ópticos entre a luz polarizada segundo yy e xx igual a diferentes fracções

do comprimento de onda λ/m. Usando as equações (2.1.13) e (5.2.3) podemos afirmar

que, assumindo que o número de voltas é igual a N , o raio a escolher para se obter

uma lâmina de atraso de fase igual a 2π/m é

R(m,N) =
2πar2

λ
Nm. (5.2.4)

Na Fig. 5.2 está esquematicamente representada a rotação de uma troço de fibra

enrolada em forma de anel, que neste trabalho passaremos a designar por lâmina.

Considere-se os pontos A e C, fixos num referencial do laboratório, e B e B′, fixos num

referencial solidário com a lâmina. A rotação da lâmina de um determinado ângulo θ

71
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Figura 5.2: Esquema da rotação de um enrolamento de fibra. Este enrolamento de
fibra pode ser tratado como uma lâmina de atraso convencional em que o atraso de
fase é constante e a orientação dos eixos birrefringentes é ajustável.

faz com que haja, por um lado, uma torção em sentidos opostos nas secções de fibra

AB e B′C e, por outro lado, uma alteração da orientação dos eixos birrefringentes da

fibra enrolada relativamente aos pontos A e C. A torção da fibra presente em AB vai

induzir nos SOPs lineares, por exemplo, uma rotação de θ′ = tθ, em que t é o coeficiente

de torção. Quando a lâmina é rodada de um ângulo θ no sistema de laboratório a

rotação efectiva dos eixos birrefringentes com respeito ao ponto A é (1− t)θ. O mesmo

efeito verifica-se também no troço de fibra B′C. No entanto, segundo [Ulrich79a], t

apresenta um valor pequeno para fibras ópticas, aproximadamente 0.08, fazendo com

que o ângulo de rotação efectivo seja praticamente igual ao ângulo de rotação f́ısico.

No que diz respeito à rotação dos eixos birrefringentes da lâmina, considerando por

exemplo um SOP linear e uma lâmina com atraso de fase π, a rotação da lâmina de

um ângulo θ vai induzir uma variação θ′′ no ângulo da polarização linear inicial, em

que θ′′ = 2(1− t)θ [Lefevre80].

Pode assim concluir-se que o troço de fibra entre os pontos A e C pode ser

tratado como uma lâmina de atraso convencional, em que o atraso de fase é constante

e a orientação dos eixos birrefringentes é ajustável.
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Figura 5.3: Imagem de um controlador do tipo QWP-HWP-QWP usado em labo-
ratório.

5.3 Controladores de polarização QWP-HWP-QWP

Os controladores de polarização mais usados apresentam a disposição das lâminas

QWP-HWP-QWP. Na Fig. 5.3 mostra-se um PC deste tipo. No caso particular das

lâminas de atraso do PC presente na figura, QWP e HWP, são compostas por 2 e 4

voltas de fibra, respectivamente.

A principal caracteŕıstica das QWPs é permitirem transformar um SOP ar-

bitrário num SOP linear. Por outro lado, as HWP permitem transitar entre dois

SOPs lineares arbitrários. Com base nestas duas premissas podemos concluir que a

combinação de lâminas acima referida permite transformar o estado de polarização en-

tre dois quaisquer SOPs arbitrários. No entanto, são posśıveis outras combinações de

lâminas [Walker90] sem que seja posta em causa a capacidade para transitar entre dois

SOPs arbitrários. A principal vantagem da configuração aqui analisada relativamente

às outras é o facto desta permitir fazer um controlo cont́ınuo do SOP: por exemplo, no

caso do SOP de entrada ser alterado continuamente e se pretender manter o SOP de

sáıda fixo; ou a situação inversa, em que o SOP de entrada é fixo e se pretende alterar

continuamente o SOP de sáıda.
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Figura 5.4: Representação esquemática de um PC constitúıdo por uma sequência de
lâminas de atraso do tipo QWP-HWP-QWP.

5.3.1 Determinação dos ângulos das lâminas

O objectivo desta secção é apresentar uma expressão para os ângulos de cada uma das

lâminas de atraso que compõem o PC, ver Fig. 5.4. Para calcularmos a configuração

do PC, por forma a transformar um SOP inicial arbitrário, ŝi, num SOP final também

arbitrário, ŝj, procede-mos à análise particular do que acontece ao SOP em cada uma

das lâminas de atraso. O método que iremos usar será, numa primeira fase, transfor-

mar o SOP de entrada num SOP linear, através da primeira QWP, seguindo-se uma

transformação entre SOPs lineares, através da HWP, para, por sua vez, transformar

esse SOP linear no SOP de sáıda pretendido.

Fazendo uso do cálculo matricial, o SOP à sáıda da primeira QWP é dado pela

seguinte expressão,

ŝj = R(θ1)Mλ/4R(−θ1)ŝi, (5.3.1)
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onde θ1 é o ângulo do qual deve ser rodada a primeira lâmina de atraso, Mλ/4 é a matriz

de rotação que representa a QWP, já definida na equação (2.1.17), e R é a matriz que

descreve a rotação da lâmina de um ângulo θ, sendo dada por,

R =




cos(2θ) − sin(2θ) 0

sin(2θ) cos(2θ) 0

0 0 1


 . (5.3.2)

Desenvolvendo a multiplicação das matrizes presentes na equação (5.3.1), o SOP à

sáıda da primeira lâmina pode ser escrito na seguinte forma geral

ŝj =




(s1)i cos2(2θ1) + (s2)i cos(2θ1) sin(2θ1) + (s3)i sin(2θ1)

(s1)i cos(2θ1) sin(2θ1) + (s2)i sin
2(2θ1)− (s3)i cos(2θ1)

(s2)i cos(2θ1)− (s1)i sin(2θ1)


 , (5.3.3)

em que (sj)i representa a componente j do vector ŝi. O ângulo da primeira QWP,

θ1, que garante à sáıda da lâmina um SOP ŝj linear, independentemente do SOP de

entrada, pode ser obtido através da condição de que o parâmetro (s3)j seja nulo, isto

é,

(s2)i cos(2θ1)− (s1)i sin(2θ1) = 0. (5.3.4)

A solução para o ângulo θ1 é

θ1 =
1

2
arctan

(
(s2)i

(s1)i

)
. (5.3.5)

Os SOPs presentes na equação (5.3.3), sujeitos à condição presente em (5.3.4) podem
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ser escritos da seguinte forma,

ŝj =




X

Y

0


 , (5.3.6)

onde X e Y são as componentes não nulas do vector de Stokes ŝj, dadas por

X = (s1)i cos2(2θ1) + (s2)i cos(2θ1) sin(2θ1) + (s3)i sin(2θ1), (5.3.7)

Y = (s1)i cos(2θ1) sin(2θ1) + (s2)i sin
2(2θ1)− (s3)i cos(2θ1), (5.3.8)

em que θ1 é dado por (5.3.5). Repare-se que no caso particular de o SOP de entrada,

ŝi, ser já uma polarização linear a QWP deve ser rodada por forma a não efectuar

qualquer alteração no SOP, estando-se simplesmente a alinhar um dos eixos principais

com o ângulo da polarização.

De seguida vamos analisar a HWP que transforma o SOP linear ŝj num SOP

também linear ŝk. Este pode também ser escrito na seguinte forma geral,

ŝk =




W

Z

0


 , (5.3.9)

onde W e Z são funções do SOP ŝf que pretendemos obter à sáıda do PC. Os SOPs

lineares ŝj e ŝk são caracterizados pelos respectivos ângulos de polarização, αj e αk,

podendo estes ser escritos como função das duas componentes não nulas do vector de

Stokes [LeRoy97],
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αj =
1

2
arctan

(
Y

X

)
, (5.3.10)

αk =
1

2
arctan

(
Z

W

)
. (5.3.11)

A alteração do SOP ŝj, induzido pela HWP, pode ser encontrado aplicando directa-

mente a matriz Mλ/2, definida na equação (2.1.18), ao SOP ŝj, obtendo-se,

ŝk =




X

−Y

0


 . (5.3.12)

Observamos que, à sáıda da HWP, o ângulo de polarização é o inverso do ângulo de

entrada, αk = −αj. No entanto, é sabido [Lefevre80, Koehler83] que uma rotação da

HWP de um ângulo θ induz no ângulo de polarização à sáıda da lâmina uma variação

de 2θ. Assim, podemos dizer que o ângulo à sáıda da HWP será dado por

αk = −αj + 2θ2. (5.3.13)

Uma vez que o que pretendemos determinar é o ângulo a que deve ser colocada a

lâmina, substitúımos as equações (5.3.10) e (5.3.11) na equação anterior, obtendo-se a

seguinte expressão para o ângulo θ2,

θ2 =
1

4

[
arctan

(
Y

X

)
+ arctan

(
Z

W

)]
. (5.3.14)

De referir que este ângulo é função quer do SOP de entrada, ŝi, quer do SOP de sáıda,

ŝf .
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O ângulo da terceira lâmina é calculado de forma análoga à da primeira lâmina

de atraso. O SOP final, ŝf , é dado por

ŝf = R(θ3)Mλ/4R(−θ3)ŝk. (5.3.15)

Uma vez mais, desenvolvendo as multiplicações obtém-se o seguinte sistema de equações




(s1)f

(s2)f

(s3)f


 =




W cos2(2θ3) + Z cos(2θ3) sin(2θ3)

W cos(2θ3) sin(2θ3) + Z sin2(2θ3)

Z cos(2θ3)−W sin(2θ3)


 . (5.3.16)

Usando as duas primeira equações de (5.3.16) o valor obtido para θ3 é

θ3 =
1

2
arctan

(
(s2)f

(s1)f

)
. (5.3.17)

As expressões para W e Z são obtidas usando o resultado anterior em (5.3.16). Obtemos

assim as seguintes expressões

W = (s1)f cos2(2θ3) + (s2)f cos(2θ3) sin(2θ3)− (s3)f sin(2θ3), (5.3.18)

Z = (s1)f cos(2θ3) sin(2θ3) + (s2)f sin2(2θ3)− (s3)f cos(2θ3), (5.3.19)

necessárias para o cálculo de θ2. Note-se, uma vez mais, que no caso da polarização

que se pretender à sáıda ser uma polarização linear o SOP, antes e depois da segunda

QWP será o mesmo, bastando alinhar um dos eixos principais da lâmina com o ângulo

da polarização.

Em conclusão, as equações (5.3.5), (5.3.14) e (5.3.17), em conjugação com (5.3.7),
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(5.3.8), (5.3.18) e (5.3.19), fornecem, respectivamente, os três ângulos das lâminas de

atraso por forma a transitar entre dois SOPs pretendidos.

Uma forma alternativa de acompanhar visualmente as transformações no SOP

devido às lâminas de atraso está representada na Fig. 5.5(a). Quando um feixe pola-

rizado é feito passar através de uma lâmina de atraso, o SOP inicial, representado na

figura por Pi, sofre uma rotação de um ângulo φ em torno de um eixo definido pelo

versor β̂. Este versor β̂ situa-se no plano equatorial da esfera a uma longitude ϕ = 2θ.

Os ângulos φ e θ correspondem, respectivamente, ao atraso de fase e ao ângulo de

rotação da lâmina de atraso em causa.

Resulta assim fácil perceber que, quando um SOP linear passa através de uma

HWP (φ = 1800) o SOP à sáıda será, independentemente do ângulo a que é colocada

a lâmina, também um SOP linear. Na Fig 5.5(b) estão representados três exemplos da

transformação de um SOP linear inicial, representado a vermelho, quando este passa

através de uma HWP. Por outro lado, quando uma QWP (φ = 900) é colocada num

determinado ângulo, por forma a que o versor β̂ coincida com a projecção de Pi no

plano equatorial da esfera, o SOP final será sempre um SOP linear. No caso particular

de a polarização de entrada ser circular (circular direita ou circular esquerda) o SOP de

sáıda é também sempre linear, independentemente do ângulo da lâmina. Na Fig 5.5(c)

estão representadas estas transformações sofridas pelos SOP circular direito e esquerdo,

para dois ângulos diferentes da lâmina.

Na sequência da representação matricial de cada lâmina em particular, é também

posśıvel representar matricialmente o PC como um todo. A forma de o fazer consiste

na concatenação das matrizes associadas às três lâminas. A matriz F que descreve

matematicamente o PC é,

F(θ1, θ2, θ3) = R(θ3)Mλ/4R(−θ3)R(θ2)Mλ/2R(−θ2)R(θ1)Mλ/4R(−θ1). (5.3.20)

Esta matriz será usada na secção seguinte para testar as expressões acima derivadas.
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(a) Representação da alteração do SOP induzido por
uma lâmina de atraso, colocada a um ângulo θ e com
atraso de fase φ.
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(b) Representação da alteração dos SOPs lineares
induzida por uma HWP.
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(c) Representação da alteração dos SOPs circu-
lares induzida por uma QWP.

Figura 5.5: Representação esquemática da alteração do estado de polarização da luz
quando atravessa uma lâmina de atraso.
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5.3.2 Exemplos

Por forma a testar a validade das equações (5.3.5), (5.3.14) e (5.3.17) foram, numa

primeira, fase calculados os respectivos ângulos em função de SOPs de entrada e sáıda

previamente escolhidos. Estes resultados encontram-se representados na Tabela 5.1.

SOP Ângulo das lâminas

ŝi ŝf θ1 θ2 θ3

(-1,0,0) (
√

2
2

,
√

2
2

, 0) 90◦ 56, 25◦ 22, 5◦

(-1,0,0) (
√

3
3

,
√

3
3

,
√

3
3

) 90◦ 65, 661◦ 22, 5◦

(-1,0,0) (
√

3
3

,
√

3
3

,−
√

3
3

) 90◦ 47, 4339◦ 22, 5◦

(-1,0,0) (0,−1, 0) 90◦ 112, 5◦ 45◦

(−
√

3
3

,−
√

3
3

,
√

3
3

) (0,
√

2
2

,
√

2
2

) 112, 5◦ 81, 1839◦ 45◦

Tabela 5.1: Exemplos de ângulos das lâminas calculados para um determinado SOP
de entrada e sáıda. Os ângulos estão expressos em graus.

A segunda fase do teste consistiu em aplicar a matriz F, equação (5.3.20), aos

SOPs iniciais presentes na Tabela 5.1, e verificar se o resultado coincide com o SOP

final, também presente na tabela. Todos os SOPs obtidos através da equação (5.3.20)

correspondem aos esperados.

Para testar de forma mais abrangente as equações (5.3.5), (5.3.14) e (5.3.17) foi

feito um programa em Matlab usando um algoritmo [Knuth98] capaz de gerar SOPs

aleatórios uniformemente distribúıdos na esfera de Poincaré. Uma vez obtidos esses

SOPs, o programa agrupa os SOPs dois a dois, identificando um como SOP de entrada

e outro como SOP de sáıda, e executa os cálculos já referidos para os casos presentes

na Tabela 5.1. Verificou-se que os resultados dos 1000 pares de SOP simulados estavam

de acordo com os previstos, validando assim o modelo anaĺıtico derivado.
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5.4 Espalhamento uniforme da Polarização

A possibilidade de ter um dispositivo, ou a concatenação de vários, capaz de fazer uma

espalhamento uniforme da polarização na esfera de Poincaré constitui uma ferramenta

importante, por exemplo, para o desenvolvimento de emuladores da PMD. Aliás, foram

já propostos por alguns autores emuladores de PMD baseados na concatenação de

vários troços de PMF com um espalhamento da polarização entre as secções [Lima01,

Lize05, Phua05].

5.4.1 Análise teórica

Por forma a testar a capacidade do PC em estudo neste trabalho, para gerar um es-

palhamento uniforme da polarização na esfera de Poincaré, projectou-se um sistema

que, basicamente, consiste na concatenação de vários PCs em série. Este sistema está

esquematicamente representado na Fig. 5.6. Note-se que, sendo o atraso de fase de

cada uma das lâminas que compõem o PC constante, a distribuição dos SOPs à sáıda

do controlador está relacionada, exclusivamente, com a escolha dos ângulos dos eixos

birrefringentes de cada uma das lâminas. Uma das primeiras questões que se coloca é

precisamente saber quando se está, ou não, na presença de uma distribuição uniforme

da polarização. Para isso, serão analisadas cada uma das três componentes do vector de

Stokes que descreve completamente o estado de polarização. No apêndice B é demons-

trado que, num conjunto de SOPs uniformemente distribúıdos na esfera de Poincaré,

cada uma das componentes do vector de Stokes, si, apresenta média nula, variância

igual a 1/3 e distribuição uniforme entre -1 e 1. A estratégia adoptada para deter-

minar a evolução do espalhamento resultante do nosso dispositivo, nomeadamente a

convergência da variância para um terço, foi inspirada no tratamento dado por Marcuse

a duas matrizes de rotação [Marcuse97]. De referir que o factor de convergência para

a variância a que chegaremos mais à frente, é igual ao melhor dos casos apresentados

em [Marcuse97].
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SOP(1)

1 1,1 2,1 3,1
PC ( , , )

SOP(n+1)

n-1 1,n-1 2,n-1 3,n-1
PC ( , , ) n 1,n 2,n 3,n

PC ( , , )

SOP(n)

Figura 5.6: Representação esquemática da concatenação de (n + 1) controladores de
polarização para o espalhamento da polarização.

De acordo com o esquema da Fig. 5.6 o SOP de sáıda de um PC vai, sucessiva-

mente, ser o SOP de entrada do próximo PC. A nossa análise baseia-se no estudo das

propriedades do conjunto de SOPs à sáıda do último controlador, tendo como referência

as propriedades de uma distribuição uniforme. A convergência dos valores obtidos com

os valores ideais será analisada tendo em conta o número de PCs concatenados.

A matriz que representa o conjunto das três lâminas que compõem o PC é dada

por F, já definida na equação (5.3.20). Assim, concatenando vários PCs, a relação

entre o SOP à entrada e o SOP à sáıda do PC número n pode ser escrita na seguinte

forma,




(s1)n+1

(s2)n+1

(s3)n+1


 = Fn(θ1,n, θ2,n, θ3,n)




(s1)n

(s2)n

(s3)n


 , (5.4.1)

onde (si)n e (si)n+1 são as componentes i dos vectores de Stokes à entrada e à sáıda do

PC número n, respectivamente. Note-se que o ı́ndice n foi introduzido em Fn(θ1,n, θ2,n, θ3,n)

por forma a tornar claro que tanto a matriz F como os ângulos θ1, θ2 e θ3 correspondem

ao PC número n.

Nos cálculos que se seguem vamos assumir que os ângulos das lâminas de atraso

são alterados aleatoriamente segundo uma distribuição uniforme entre −π e π. Assume-

se também que a alteração dos ângulos é independente entre as lâminas que compõem

o mesmo PC bem como entre os diferentes PCs. Assim, o valor médio de cada uma
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das componentes da matriz F, fij, será idêntico para todos os PCs, passando a usar-se

somente a notação 〈fij〉.

O valor médio de cada uma das componentes do vector de Stokes à sáıda do

controlador n, 〈(si)n+1〉, pode ser determinado através do cálculo do valor médio de

cada uma das entradas da matriz F,



〈(s1)n+1〉
〈(s2)n+1〉
〈(s3)n+1〉


 =



〈f11〉 〈f12〉 〈f13〉
〈f21〉 〈f22〉 〈f23〉
〈f31〉 〈f32〉 〈f33〉






〈(s1)n〉
〈(s2)n〉
〈(s3)n〉


 . (5.4.2)

Os valores médios são calculados tendo em consideração que a distribuição para os

ângulos das lâminas é uniforme. Como exemplo, o valor médio 〈f11〉 é calculado da

seguinte forma,

〈f11〉 =

∫ π

−π

∫ π

−π

∫ π

−π

p3
θf11,ndθ1θ2dθ3, (5.4.3)

em que pθ é a função de densidade de probabilidade para cada um três ângulos das

lâminas e f11,n é dado por,

f11,n = 2 cos2(2θ1,n) cos2(2θ3,n) cos2(2θ2,n)+2 cos2(2θ1,n) cos(2θ2,n) cos(2θ3,n) sin(2θ3,n) sin(2θ2,n)

−cos2(2θ1,n) cos2(2θ3,n)+2 cos(2θ1,n) sin(2θ1,n) sin(2θ2,n) cos2(2θ3,n) cos(2θ2,n)

+cos(2θ1,n) sin(2θ1,n) cos(2θ3,n) sin(2θ3,n)

−2 cos(2θ1,n) sin(2θ1,n) cos(2θ3,n) sin(2θ3,n) cos2(2θ2,n)+sin(2θ3,n) sin(2θ1,n). (5.4.4)

Como consideramos uma distribuição uniforme entre −π e π, a função de densidade é

simplesmente pθ = 1
2π

(1). Substituindo este resultado, bem como a equação (5.4.4), na

(1)Por forma a garantir a condição de normalização, P (−π < θ < π) =
∫ π

−π
pθdθ ≡ 1.
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equação (5.4.3) e fazendo o integral triplo obtém-se,

〈f11〉 = 0. (5.4.5)

À semelhança do que acontece para f11, as médias das restantes componentes são

também nulas, 〈fij〉 = 0, podendo afirmar-se que, independentemente do número de

PCs concatenados, o valor médio de cada uma das componentes do vector de Stokes é

nulo.

Para calcular a variância de cada uma das componentes começamos por calcular

o quadrado da equação (5.4.1), obtendo-se,




(s1)n+1

(s2)n+1

(s3)n+1




2

=




f11,n f12,n f13,n

f21,n f22,n f23,n

f31,n f32,n f33,n




2 


(s1)n

(s2)n

(s3)n




2

, (5.4.6)

Expandindo os quadrados do segundo membro da equação anterior obtém-se,




(s1)2n+1

(s2)2n+1

(s3)2n+1


 =




f 2
11,n (s1) 2

n+f2
12,n (s2)2n+f 2

13,n (s3)2n+2

3∑
i,j=1(i6=j)

f1i,n f1j,n (si)n(sj)n

f 2
21,n (s1) 2

n+f2
22,n (s2)2n+f 2

23,n (s3)2n+2

3∑
i,j=1(i6=j)

f2i,n f2j,n (si)n(sj)n

f 2
31,n (s1) 2

n+f2
32,n (s2)2n+f 2

33,n (s3)2n+2

3∑
i,j=1(i6=j)

f3i,n f3j,n (si)n(sj)n




. (5.4.7)

O passo seguinte é calcular o valor médio de (si)
2
n+1, mais uma vez, para valores dos

ângulos das lâminas, θi, uniformemente distribúıdos no intervalo [−π, π]. Aplicando o
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valor médio à equação (5.4.7), obtém-se



〈(s1)2n+1〉
〈(s2)2n+1〉
〈(s3)2n+1〉


 =




〈f2
11 (s1)2n〉+〈f2

12 (s2)2n〉+〈f2
13 (s3)2n〉+

〈
2

3∑
i,j=1(i6=j)

f1i f1j (si)n(sj)n

〉

〈f2
21 (s1)2n〉+〈f2

22 (s2)2n〉+〈f2
23 (s3)2n〉+

〈
2

3∑
i,j=1(i6=j)

f2i f2j (si)n(sj)n

〉

〈f2
31 (s1)2n〉+〈f2

32 (s2)2n〉+〈f2
33 (s3)2n〉+

〈
2

3∑
i,j=1(i6=j)

f3i f3j (si)n(sj)n

〉




, (5.4.8)

sendo que no segundo membro se considera a média das somas igual à soma das médias.

Considerando ainda que funções dos elementos da matriz F (por exemplo f12f13) são

independentes de funções das componentes do vector de Stokes, si, (por exemplo s1s2),

a equação anterior pode ainda ser escrita na seguinte forma,



〈(s1)2n+1〉
〈(s2)2n+1〉
〈(s3)2n+1〉


 =




〈f2
11〉〈(s1)2n〉+〈f2

12〉〈(s2)2n〉+〈f2
13〉〈(s3)2n〉+2

3∑
i,j=1(i 6=j)

〈f1if1j〉〈(si)n(sj)n〉

〈f2
21〉〈(s1)2n〉+〈f2

22〉〈(s2)2n〉+〈f2
23〉〈(s3)2n〉+2

3∑
i,j=1(i 6=j)

〈f2if2j〉〈(si)n(sj)n〉

〈f2
31〉〈(s1)2n〉+〈f2

32〉〈(s2)2n〉+〈f2
33〉〈(s3)2n〉+2

3∑
i,j=1(i 6=j)

〈f3if3j〉〈(si)n(sj)n〉




. (5.4.9)

Os valores médios da equação anterior, envolvendo elementos da matriz F, são calcu-

lados da mesma forma que a apresentada na equação (5.4.3). Por exemplo, o valor

médio 〈f 2
11〉 é calculado da seguinte forma,

〈
f 2

11

〉
=

∫ π

−π

∫ π

−π

∫ π

−π

p3
θf

2
11dθ1dθ2dθ3, (5.4.10)

sendo o seu resultado,

〈
f 2

11

〉
= 3/8. (5.4.11)
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Substituindo todos os valores médios calculados,
〈
f 2

ij

〉
, na equação (5.4.9) e colocando

a média dos quadrados dos parâmetros de Stokes em evidência obtém-se,




〈
(s1)

2
n+1

〉
〈
(s2)

2
n+1

〉
〈
(s3)

2
n+1

〉


 =




3/8 3/8 1/4

3/8 3/8 1/4

1/4 1/4 1/2






〈(s1)

2
n〉

〈(s2)
2
n〉

〈(s3)
2
n〉


 . (5.4.12)

Esta operação só é posśıvel dado que os valores médios dos termos cruzados, 〈fki fkj〉,
são nulos. Neste momento temos já uma relação expĺıcita entre os valores médios dos

quadrados das componentes dos vectores de Stokes à sáıda e à entrada do PC número n.

Usando iterativamente a equação (5.4.12) para um SOP inicial ŝ1 = [(s1)1, (s2)1, (s3)1]
T ,

em que T é a transposta, encontra-se a seguinte expressão para os valores médios de

(si)
2
n, 



〈
(s1)

2
n+1

〉
〈
(s2)

2
n+1

〉
〈
(s3)

2
n+1

〉


 =

1

3




1

1

1


 +

a

4n




1

1

−2


 + δ(n)0b




1

−1

0


 , (5.4.13)

onde δ(n−1)0 é o śımbolo delta de Kronecker, definido na equação (4.1.18), e a e b são

funções do SOP inicial, dadas por,

a =
1

2

(
1

3
− (s3)

2
1

)
, (5.4.14)

b =
1

2

(
(s1)

2
1 − (s2)

2
1

)
. (5.4.15)

Repare-se que a variância(2) de cada um dos si converge rapidamente com um factor

de 1/4n para o valor 1/3. É importante referir que a convergência da variância para

1/3, e ao contrário do que é dado a entender em [Marcuse97], não implica por si só

uma convergência para uma distribuição uniforme na esfera da Poincaré.

(2)Uma vez que si tem média nula a variância é simplesmente dada pela média do quadrado. Refira-
se, no entanto, que para n = 1 ainda não houve espalhamento, pelo que neste caso não podemos
chamar variância a

〈
(ŝ)21

〉
.

87
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Figura 5.7: Variação do parâmetro a em função do parâmetro de Stokes (s3)1.

Analisando a equação (5.4.14) podemos retirar duas conclusões relativamente à

influencia do SOP inicial na convergência para 1/3: em primeiro lugar, observamos

que os SOPs de entrada com o módulo de (s3)1 igual, convergem para 1/3 de forma

análoga. Note-se que este conjunto de polarizações forma uma circunferência na esfera

de Poincaré paralela ao plano s3 = 0, apresentando a mesma elipticidade. Por outro

lado, observa-se que a convergência é tanto maior quanto menor for o módulo de a.

Na Fig. 5.7 está representada a variação de a com (s3)1. Como se pode observar a vale

zero para (s3)
2
1 = 1

3
. Assim, este conjunto de polarizações, ŝ1 =

[
(s1)1, (s2)1,±

√
1/3

]T

,

independentemente do número de PCs, revela-se vantajoso para gerar uma distribuição

uniforme da polarização com este tipo de controladores.

5.4.2 Simulações numéricas

Vamos de seguida apresentar alguns exemplos onde são simulados espalhamentos da

polarização: inicialmente, é usado apenas um PC no espalhamento da polarização e

são testados diferentes SOPs iniciais; de seguida, considera-se um determinado SOP

inicial e procede-se à simulação do espalhamento com vários PCs concatenados.

88



5.4. Espalhamento uniforme da Polarização Universidade Aveiro

-1,0
-0,5

0,0
0,5

1,0

-1,0
-0,5

0,0
0,5

1,0

0
 S3

 S 1
S

2

(a) Representação na esfera de Poincaré dos vecto-
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(b) Histograma do parâmetro de Stokes s1.
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(c) Histograma do parâmetro de Stokes s2.
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(d) Histograma do parâmetro de Stokes s3.

Figura 5.8: Representação dos parâmetros de Stokes para um espalhamento usando
um PC e SOP inicial ŝ1 = [0, 1, 0]T .

Na Fig. 5.8 está representada a simulação de 5000 vectores de Stokes, resultan-

tes dos espalhamento da polarização usando um só PC e considerando o SOP inicial

ŝ1 = [0, 1, 0]T . Na Fig. 5.8(a) é posśıvel observar que a distribuição dos pontos na es-

fera de Poincaré não é homogénea, verificando-se uma concentração maior de pontos na

região do equador da esfera. Este facto é mais percept́ıvel nos histogramas de s1, s2 e

s3, presentes nas Figs. 5.8(b), 5.8(c) e 5.8(d), respectivamente. Embora este resultado

seja suficiente para provar que a distribuição dos SOPs não é uniforme, procedeu-se

também ao cálculo de 〈(si)
2
2〉 para diferentes números de amostras. Estes resultados

estão representados na Fig. 5.9. De referir que segundo o nosso modelo, para o SOP
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Figura 5.9: Variância dos parâmetros de Stokes em função do número de amostras
usadas para o cálculo.

usado na figura anterior, os valores médios dados por (5.4.13) são,



〈(s1)

2
2〉

〈(s2)
2
2〉

〈(s3)
2
2〉


 =




3
8

3
8

1
4


 (5.4.16)

Este resultado está de acordo com os valores médios representados na Fig. 5.9, onde é

viśıvel a convergência para os valores teóricos quando o número de amostras aumenta.

Na Fig. 5.10 estão representados os resultados de uma simulação análoga à an-

terior, sendo que neste caso ŝ1 = [0, 0, 1]T . Como é posśıvel observar na Fig. 5.10(a)

a distribuição também não é uniforme. Neste caso observa-se uma maior concentração

de pontos nos pólos da esfera. As Figs. 5.10(b), 5.10(c) e 5.10(d) confirmam este resul-

tado uma vez que, por exemplo, na Fig. 5.10(c) verifica-se uma população maior para

s3 próximos de -1 e 1. Se usarmos novamente a equação (5.4.13) para o SOP inicial
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(a) Representação na esfera de Poincaré dos vecto-
res de Stokes.
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(b) Histograma do parâmetro de Stokes s1.
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(c) Histograma do parâmetro de Stokes s2.
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(d) Histograma do parâmetro de Stokes s3.

Figura 5.10: Representação dos parâmetros de Stokes para um espalhamento usando
um PC e SOP inicial ŝ1 = [0, 0, 1]T .

ŝ1 = [0, 0, 1]T e n = 1 encontramos os seguintes valores médios,



〈(s1)

2
2〉

〈(s2)
2
2〉

〈(s3)
2
2〉


 =




1
4

1
4

1
2


 . (5.4.17)

Esta solução é também confirmada pelas médias calculadas para a simulação anterior

que se encontram representadas na Fig. 5.11.
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Figura 5.11: Variância dos parâmetros de Stokes em função do número de amostras
usadas para o cálculo.

As duas simulações apresentadas mostram que, de uma forma geral, o disposi-

tivo em análise não permite fazer um espalhamento uniforme da polarização se um

só PC for usado. Verificamos também que a distribuição do espalhamento na esfera

de Poincaré é dependente do SOP inicial. Podemos, aliás, concluir que existe uma

maior tendência para os pontos gerados terem uma elipticidade próxima da do ponto

de partida: no primeiro caso, onde foi usada uma polarização linear com um ângulo de

45◦, os pontos gerados encontravam-se predominantemente no equador; por outro lado,

quando foi usada uma polarização circular direita como SOP inicial, as polarizações

geradas encontravam-se em maior número próximo das polarizações circulares direita

e esquerda. Embora não representadas, foram ainda feitas simulações para três SOPs

iniciais, todos eles com a mesma elipticidade, isto é, o mesmo valor para a terceira

componente do vector de Stokes, s3. As distribuições obtidas apresentavam a mesma

forma, confirmando assim análise feita à equação (5.4.14), onde se previam distribuições

idênticas para polarizações com o mesmo módulo de s3.

De seguida vamos fazer uma simulação semelhante às apresentadas anterior-

mente, usando-se neste caso vários PCs concatenados. Pretende-se com isso investigar

a evolução da uniformidade do espalhamento da polarização com o aumento do número
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(b) Histograma do parâmetro de Stokes s1.
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(c) Histograma do parâmetro de Stokes s2.
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(d) Histograma do parâmetro de Stokes s3.

Figura 5.12: Representação dos parâmetros de Stokes para um espalhamento usando
20 PCs e SOP inicial ŝ1 = [0, 0, 1]T .

de controladores.

Na Fig. 5.12 estão representados os resultados da simulação do espalhamento

da polarização, resultante da concatenação de 20 PCs. O SOP inicial escolhido foi

ŝ1 = [0, 0, 1]T . Ao contrário das duas simulações anteriores, representadas nas Figs. 5.8

e 5.10, a distribuição agora obtida é uniforme. Podemos verificar nas Figs. 5.12(b),

5.12(c) e 5.12(d) que os parâmetros de Stokes se encontram uniformemente distribúıdos

entre -1 e 1, o que permite concluir que a distribuição na esfera de Poincaré, Fig. 5.12(a),

é uniforme.
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Figura 5.13: Variância dos parâmetros de Stokes em função do número de controladores
usados no espalhamento da polarização, para um SOP inicial ŝ1 = [0, 0, 1]T .

De acordo com a equação (5.4.13), para um elevado número de PCs (n >> 1), o

valor médio do quadrado dos parâmetros de Stokes converge rapidamente para o valor

de 1/3. Para verificar esta convergência procedeu-se à simulação de vários sistemas,

onde o número de PCs usados no espalhamento foi variado entre 1 e 20. O SOP inicial

foi uma vez mais ŝ1 = [0, 0, 1]T . Para este SOP, os valores médios deverão evoluir,

tendo como ponto de partida os valores presentes na Fig 5.11, para valores próximos

de 1/3. Estes resultados estão presentes na Fig. 5.13. Como é posśıvel observar nessa

figura, para n = 1, 〈(s1)
2
2〉 e 〈(s2)

2
2〉 têm valores próximos de 1/4, enquanto que 〈(s3)

2
2〉

tem um valor muito próximo de 1/2. À medida que o número de PCs aumenta, os três

valores médios convergem rapidamente para o valor 1/3. Está também representada no

gráfico a equação (5.4.13), verificando-se uma boa concordância dos valores simulados

em relação a esta.
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5.5 Conclusões

Neste caṕıtulo foram obtidas expressões anaĺıticas para os ângulos de cada uma das

lâminas de atraso de um PC, composto por duas QWP e uma HWP, para transformar

um SOP inicial arbitrário num SOP final, também arbitrário.

Foi também analisada a evolução do SOP quando vários controladores deste tipo

são concatenados: desenvolveu-se um modelo para a evolução da variância de cada uma

das componentes do vector de Stokes. Este modelo, juntamente como resultados de si-

mulação, permitiu mostrar que, à medida que o número de PCs concatenados aumenta,

o espalhamento do SOP converge rapidamente para um espalhamento uniforme da po-

larização na esfera de Poincaré. O número mı́nimo de controladores para se obter um

espalhamento já muito próximo do uniforme é de três PCs.
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Caṕıtulo 6

Emulação da PMD

6.1 Porquê construir um emulador de PMD

Como já foi evidenciado nos caṕıtulos anteriores, nomeadamente no caṕıtulo 4, a grande

particularidade da PMD é o facto da sua contribuição para a degradação do desem-

penho do sistema apresentar uma natureza estat́ıstica [Muga05b]. Esta caracteŕıstica

torna o efeito PMD muito diferente de outras fontes de degradação do sinal, como por

exemplo a dispersão cromática.

Se se pensar em usar uma sistema de comunicação já instalado no terreno para,

por exemplo, testar a eficiência de um compensador de PMD seriam necessários longos

peŕıodos de testes. Isto porque os valores mais elevados de PMD, que se situam na

cauda da Maxwelliana, apresentam uma probabilidade de ocorrência muito baixa. Uma

vez que são estes valores de baixa probabilidade que estão associados a importantes pe-

nalizações nos sinais transmitidos, torna-se assim necessária a utilização de dispositivos

que tornem a caracterização dos compensadores mais versátil. Como exemplo, estes

dispositivos devem permitir um fácil acesso a uma grande gama de estados posśıveis

da PMD.
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Além da sua utilização na caracterização de compensadores de PMD, os emu-

ladores de PMD são também úteis noutros domı́nios como por exemplo na análise da

robustez de uma dada formatação à PMD ou mesmo na avaliação das capacidades

de um filtro eléctrico mitigar a PMD. Os principais requisitos de um emulador são

apresentados na secção seguinte.

6.2 Principais requisitos de um emulador de PMD

Uma vez reconhecida a importância que os emuladores possuem no estudo da PMD é

importante definir criteriosamente alguns requisitos necessários para um bom emulador

de PMD. Dada a complexidade do efeito da PMD, existem três requisitos essenciais

para garantir uma boa reprodução das principais caracteŕısticas da PMD [Willner02,

Marks02]:

1) O primeiro requisito diz respeito à função densidade de probabilidade do DGD.

Tendo em conta a exposição teórica que já foi apresentada neste trabalho, equação

(4.3.6) do caṕıtulo 4, resulta fácil perceber que a distribuição dos DGDs gerados

pelo emulador deve aproximar-se o mais posśıvel de uma Maxwelliana;

2) O emulador deve também ser capaz de reproduzir os efeitos da PMD de ordem

superior, nomeadamente a PMD de segunda ordem. Assim, os valores de segunda

ordem gerados devem estar de acordo as equações (4.3.9), (4.3.10) e (4.3.13);

3) Outro requisito do emulador diz respeito à função de correlação dos valores do

DGD com respeito à frequência. Esta função deve apresentar um decaimento

quadrático com a frequência, expresso na equação (4.4.12), por forma a garantir

a independência estat́ıstica dos vectores de PMD no espectro das frequências.

Além dos pontos focados acima existem outros aspectos de carácter mais práticos,

também eles importantes. Para que o emulador possa ser usado como uma ferramenta
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prática este deve exibir propriedades como a estabilidade, repetibilidade e predicti-

bilidade dos valores gerados. A estabilidade é importante dado que as medidas de

caracterização poderão durar entre alguns minutos até horas. Por outro lado, a predic-

tibilidade é importante dado que a versatilidade no acesso a predeterminados valores

de atraso pode ser relevante. Por fim, e analogamente ao que acontece com qualquer

outro dispositivo, a implementação deve ser o mais simples posśıvel, energeticamente

eficiente e, claro, deve ter baixos custos.

6.3 Diferentes tipos de emuladores

Um emulador de PMD é, geralmente, constrúıdo através da concatenação de elemen-

tos birrefringentes. Estes elementos birrefringentes podem ser secções de PMF, cristais

birrefringentes, ou outros elementos capazes de induzir um DGD entre dois SOP orto-

gonais que nele se propaguem.

No caso de se usarem PMFs para induzir o DGD entre dois SOPs, os comprimen-

tos de cada uma das secções podem ser iguais ou, por outro lado, podem ser diferentes.

Esta última escolha revela-se a mais acertada uma vez que resultados já apresenta-

dos [Lima01] revelam existir uma maior concordância da estat́ıstica dos valores de

PMD gerados, e em particular os de segunda ordem, com os valores teóricos espera-

dos. Para este caso, onde os comprimentos são diferentes, é comum usarem valores

aleatórios sendo cada um comprimentos gerados através de uma densidade de probabi-

lidade Gaussiana, com um valor médio Lm e desvio padrão de aproximadamente 20%

de Lm [Lima01]. Se pretendermos construir um emulador com N secções de PMF e

que gere uma distribuição de valores de primeira ordem com um valor médio 〈∆τ〉, Lm

é calculado a partir da seguinte expressão,

Lm =
〈∆τs〉

λ
cLb

(6.3.1)

99
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onde Lb é o comprimento de batimento, λ é o comprimento de onda, 〈∆τs〉 é o valor

médio do DGD por secção e c é a velocidade da luz. O valor de 〈∆τs〉 é calculado

usando a seguinte expressão [Willner02],

〈∆τs〉 =

√
3π
8
〈∆τ〉

√
N

(6.3.2)

que é derivada a partir da relação entre o momento de primeira e segunda ordem da

distribuição Maxwelliana.

O ângulo de acoplamento entre cada uma das secções PMF é outro factor im-

portante no desenvolvimento de um emulador. Analogamente ao que acontece com o

comprimento das secções, os ângulos de acoplamento podem ser todos iguais ou todos

diferentes. Quando se opta por usar diferentes ângulos estes são obtidos aleatoria-

mente através de uma distribuição uniforme entre 0 e 2π. No caso de se optar por

usar ângulos iguais o valor θi=450 traz algumas vantagens, nomeadamente uma rápida

descorrelação com a frequência do vector PMD à medida que o número de secções

aumenta [Willner02].

6.3.1 Emuladores com orientação fixa no tempo das secções

A configuração mais simples que se pode adoptar na construção de um emulador de

PMD é conectar diferentes troços de PMF com a orientação dos eixos principais da

birrefringência fixa [Prola97]. Na Fig. 6.1 está esquematicamente representado este tipo

de emulador de PMD. Uma análise rigorosa e sistemática das propriedades estat́ısticas

dos valores de PMD gerados por este emulador foi somente abordada do ponto vista

teórico. Isto porque este tipo de emuladores apresenta uma série de limitações, sendo

de destacar o facto de os diferentes valores de DGD gerados serem, obrigatoriamente,
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gerados a diferentes frequências. De facto, usando esta configuração, é necessário fazer-

se um grande varrimento no espectro das frequências para ter acesso a vários valores

de DGD. Isto faz com que, por exemplo, seja imposśıvel caracterizar um compensador

de PMD estando a trabalhar a uma frequência fixa.

Ainda assim, a simulação numérica deste tipo de emulador, constitúıdo por 15

secções de PMD de igual comprimento, com os eixos birrefringentes orientados alea-

toriamente, mostrou que a pdf dos valores de DGD gerados eram bem ajustados por

uma Maxwelliana [Lima01].

1 2 3 n

Figura 6.1: Esquema de um emulador de PMD resultante da concatenação de vários
secções de PMF: a orientação dos eixos birrefringentes de cada secção é aleatória no
espaço mas fixa no tempo.

6.3.2 Emuladores com rotação aleatória da orientação das secções

Uma forma de contornar as limitações dos emuladores apresentados na secção anterior

é usar um mecanismo que permita rodar a orientação dos eixos birrefringentes de cada

uma das secções. Nesse sentido, Damask construiu um emulador de PMD constitúıdo

por doze cristais birrefringentes de Yttrium Ortho-Vanadate (YVO4), montados em

doze plataformas concatenadas, independentes e com a possibilidade de serem rodadas

em torno de um eixo comum [Damask00]. O acoplamento fibra/cristal e cristal/fibra

foi feito recorrendo a lentes asféricas. Os resultados apresentados mostram que este

sistema permite gerar correctamente as pdfs para a PMD de primeira e segunda or-

dens. Contudo, a existência de várias componentes do sistema em rotação revela-se

prejudicial na medida em torna o sistema pouco estável e senśıvel à fadiga mecânica.
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Em [Khosravani01] são também apresentados emuladores com rotação das dife-

rentes secções. Ao contrário do que é apresentado em [Damask00], estes emuladores

consistem na concatenação de várias secções de PMF, ligadas por conectores especi-

ais que permitem variar a orientação dos eixos birrefringentes das secções adjacentes

(ver Fig. 6.2). Esta técnica permite gerar diferentes valores de PMD para uma dada

Figura 6.2: Esquema de um emulador de PMD resultante da concatenação de vários
secções de PMF: a orientação dos eixos birrefringentes de cada secção é ajustável no
espaço e no tempo.

frequência, através da simples rotação aleatória de cada um dos conectores. Os dois

emuladores apresentados nesse trabalho eram constitúıdos, um por três e outro por

quinze secções, tendo o comprimento das secções sido obtido a partir de uma distri-

buição Gaussiana em torno de um valor médio, valor médio esse calculado usando a

equação (6.3.1). A análise dos valores de PMD de primeira ordem gerados, mostraram

que somente o emulador com quinze secções apresentava uma distribuição estat́ıstica

próxima de uma Maxwelliana, e neste caso, a análise da ACF mostrou existir ainda

uma correlação residual de cerca de 10% do vector de PMD para comprimentos de

onda espaçados de 0, 5 nm.

6.3.3 Emuladores de secções com birrefringência variável

Os primeiros emuladores de PMD com secções de birrefringência variável foram apre-

sentados em [Hauer04]. Estes emuladores exploraram a sensibilidade das fibras PMF

à temperatura e permitiram, ao mesmo tempo, contornar problemas dos emuladores

apresentados nas duas secções anteriores, nomeadamente a existência de elevadas per-

das nos conectores e falta de um controlo automatizado dos sistemas. Na Fig. 6.3
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está esquematicamente representado este tipo de emulador de PMD. A técnica usada

45o
45o

45o
45o

Figura 6.3: Esquema de um emulador de PMD resultante da concatenação de vários
secções de PMF: em cada uma das secções de PMF existe um mecanismo capaz de
alterar significativamente o módulo da birrefringência.

nestes emuladores baseia-se em concatenar várias secções de PMF com os eixos birre-

fringentes das secções adjacentes orientados a 45o. Próximo do centro de cada secção

existe um micro-aquecedor, que consiste em duas camadas finas de metal depositadas

na superf́ıcie da fibra: uma primeira camada de 15 nm de titânio, para permitir uma

boa adesão à silica, e uma segunda camada de 120 nm de ouro para uma boa condução

eléctrica. Aplicando uma tensão eléctrica entre os extremos da deposição de ouro a

variação de temperatura da fibra vai assim alterar a birrefringência dessa secção.

O emulador apresentado em [Hauer04] era composto por trinta secções de PMF,

cada uma contendo um micro-aquecedor ao centro. Foi também usado um programa

para aplicar tensões aleatórias a cada uma das secções, permitindo desta forma variar

de forma aleatória a birrefringência de cada uma das 30 secções. Cada uma das con-

figurações de birrefringência nas secções dava origem a diferentes valores de PMD à

sáıda da última secção. Os resultados apresentados dão conta de uma boa emulação

da PMD de primeira e segunda ordens, isto apesar de se verificar um ligeiro desa-

juste nos elevados valores de PMD de segunda ordem, que apresentam uma probabili-

dade mais baixa que o esperado. A ACF calculada apresenta uma correlação residual

relativamente elevada, 20%, quando comparada com o emulador da secção anterior

composto por quinze secções de PMF, ligadas por conectores especiais (para o mesmo

espaçamento de comprimentos de onda). Este facto pode ser explicado, pelo menos em

parte, pelo facto de a orientação dos eixos birrefringentes ser constante. Note-se que
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os micro-aquecedores servem apenas para alterar o módulo da birrefringência, não ha-

vendo qualquer alteração da orientação dos eixos birrefringentes. Uma forma de fazer

diminuir a correlação residual passaria pelo aumento do número de secções.

Pode dizer-se que as principais vantagens deste emulador são a quase ausência

de perdas, a possibilidade de ser totalmente controlado electricamente, não existirem

componentes em movimento e a ausência de reflexões internas.

6.3.4 Emuladores com espalhamento aleatório da polarização

entre secções

Este tipo de emuladores de PMD consistem, uma vez mais, em concatenar várias

secções de PMF sendo que, neste caso, entre as secções é feito um espalhamento uni-

forme do SOP (ver Fig. 6.4). Este espalhamento do SOP é relativamente fácil de

modelar computacionalmente, sendo que a sua implementação laboratorial é bastante

mais complexa.

Uma simulação deste tipo de emuladores de PMD pode ser encontrada em [Lima01].

A análise presente neste trabalho baseia-se na comparação de três emuladores deste

tipo: um com três, outro com cinco e outro com dez secções de PMF, sendo que nos

três casos foram usados comprimentos aleatórios para as secções. Os resultados mos-

traram que somente no caso do emulador com dez secções a distribuição dos valores de

PMD de primeira ordem eram bem ajustados por uma Maxwelliana. Para os restantes

emuladores afastava-se da curva teórica, principalmente para valores mais elevados do

DGD.

O mesmo tipo de emulador, mas com iguais comprimentos de PMFs, foi também

apresentado em [Djupsjobacka01]. Os resultados obtidos foram similares. De referir

no entanto que em ambos os casos a análise restringiu-se à PMD de primeira ordem.

Isto porque, como foi referido na página 99, o uso de diferentes comprimentos favorece
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Figura 6.4: Esquema de um emulador de PMD resultante da concatenação de vários
secções de PMF: entre cada uma das secções birrefringentes é feito um espalhamento
uniforme do SOP.

principalmente a emulação da PMD de segunda ordem.

6.3.5 Emuladores com estat́ıstica variável

Todos os emuladores apresentados nas secções anteriores tem pdfs bem definidas e cons-

tantes, independentemente de estarem, ou não, de acordo com o desejado teoricamente.

Isto é, uma vez constrúıdo um desses emuladores deixa de ser posśıvel, por exemplo,

alterar o valor médio da distribuição Maxwelliana do DGD. Com vista a ultrapassar

esta limitação foram constrúıdos os emuladores com estat́ıstica variável. Na Fig. 6.5

está esquematicamente representado um emulador de PMD deste tipo.

O primeiro emulador deste tipo foi apresentado em [Yan04]. Este emulador era

constitúıdo por três elementos independentes e programáveis, capazes de induzir deter-

ministicamente diferentes valores de DGD, separados por controladores de polarização

do tipo fiber-squeezer-based. Estes elementos baseiam-se na concatenação de vários cris-

tais birrefringentes, em que o comprimento do cristal n era o dobro do cristal (n− 1),

separados por comutadores de polarização (polarization switches) controlados electri-

camente [Yan03]. Assim, programando cada um dos três elementos para gerar valores

de DGD com uma distribuição Maxwelliana com média 〈∆τ〉 e assegurando uma dis-

tribuição uniforme do SOP entre cada elemento, os valores de DGD gerados à sáıda do

emulador apresentam um distribuição Maxwelliana com média
√

3〈∆τ〉 [Yan04].

Os resultados experimentais apresentados nesse trabalho mostram uma excelente
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Nelson Muga Caṕıtulo 6. Emulação da PMD

pdf

DGD 1 DGD 2 DGD 3

Figura 6.5: Função de densidade de probabilidade do DGD resultante de um emulador
PMD composto por duas secções idênticas de PMF. O espalhamento da polarização
foi feito com controladores de polarização.

capacidade deste emulador em variar a estat́ıstica dos valores produzidos (em variar

por exemplo o valor médio dos valores de DGD gerados). Os valores de DGD foram

correctamente ajustados por uma Maxwelliana, sendo que no caso da PMD de segunda

ordem o valor médio situava-se cerca de 30% abaixo do esperado. No entanto, resulta-

dos de simulação deste tipo de emuladores mostraram que somente com quinze ou mais

elementos programáveis para induzir DGD seria posśıvel obter uma ACF com um valor

de correlação residual abaixo dos 10% [Lee03]. Verifica-se, pois, que a única forma de

fazer com que este tipo de emuladores apresente melhores resultados ao ńıvel da PMD

de segunda ordem e ao ńıvel da ACF seria incrementado significativamente o número

de elementos. Esta solução pode no entanto não ser muito viável dado o elevado custo

dos elementos capazes de gerar deterministicamente valores de DGD. Não obstante,

é importante referir que este tipo de emuladores apresenta excelentes caracteŕısticas

como a estabilidade e predictibilidade. Uma outra vantagem deste tipo de emuladores é

possibilidade de serem usados na implementação da técnica importance sample, porque

permitem gerar facilmente valores de PMD de baixa probabilidade.
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6.4 Novo emulador baseado em PMFs e PCs

Vamos apresentar nesta secção uma proposta para um novo tipo de emulador de PMD.

Como foi apresentado na secção anterior, grande parte dos emuladores de PMD resul-

tam da concatenação de PMFs. Da mesma forma, o emulador aqui proposto resulta da

concatenação de PMFs, sendo que o espalhamento da polarização entre cada secção é

assegurado por um sistema resultante da concatenação de vários PCs. O modelo para

espalhamento da polarização apresentado no caṕıtulo anterior garante-nos que entre

cada secção de PMF existe um espalhamento uniforme da Polarização.

As simulações apresentadas a seguir podem dividir-se em dois grupos: num pri-

meiro grupo, onde são usadas apenas duas secções de PMF, é testada a maior ou menor

uniformidade no espalhamento da polarização quando um, dois ou três PCs são usa-

dos; no segundo grupo de simulações, onde são usadas 3, 5, 10 e 15 secções de PMF,

são apresentadas as principais pdfs dos vectores PMD de primeira e segunda ordens

obtidas através deste tipo de emulador.

6.4.1 Simulação de emuladores com espalhamento aleatório

da polarização entre secções

No caṕıtulo 3 foi já derivada a expressão para concatenação dois vectores PMD. A

equação (3.4.6) pode ser reescrita na seguinte forma [Lima01],

~τn+1 = ∆~τn+1 + Bn+1~τn, (6.4.1)

em que ~τn e ~τn+1 são os vectores PMD à sáıda das secções n e n + 1, respectivamente,

∆~τn+1 é o vector PMD e Bn+1 é a matriz de transmissão, ambos respeitantes à secção

n+1. O vector PMD de cada uma das secções está relacionado com a respectiva matriz
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1 1 2 3
PC ( , , )
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PC ( ', ', ')

PMF PMF PMF PMF

Figura 6.6: Esquema de emulador de PMD resultante da concatenação de várias
secções de PMFs, entre as quais é feito um espalhamento da polarização a través de
vários PC concatenados.

de transmissão através do operador de rotação, definido na equação (3.1.14). A relação

entre ∆~τn+1 e B é dada por [Gordon00],

∆~τn+1× =




0 −∆τz ∆τy

∆τz 0 −∆τx

−∆τy −∆τx 0


 = (Bn+1)ω(Bn+1)

†. (6.4.2)

Os emuladores que aqui pretendemos simular [Muga06a] são compostos por

várias secções de PMFs, entre as quais é feito um espalhamento uniforme da pola-

rização usando os PCs. A representação esquemática deste emulador encontra-se na

Fig. 6.6. Desta forma, as matrizes de transmissão associadas aos conjunto PMFs - PCs

podem ser escritas da seguinte forma,

Bn+1 = (F)m(Rx)n+1, (6.4.3)
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onde F é a matriz que representa o PC, Rx representa a transmissão ao longo da PMF

e m é o número de PCs usados no espalhamento da polarização após cada secção. Na

última secção a matriz B é somente constitúıda por Rx, isto porque, a alteração do

SOP, induzida por um PC no final da última PMF, não iria alterar as propriedades do

vector PMD. A matriz que representa a transmissão ao longo da PMF, Rx, é dada por

[Lima01],

Rx =




1 0 0

0 cos(2φ) − sin(2φ)

0 sin(2φ) cos(2φ)


 , (6.4.4)

onde φ é a fase relacionada com a propagação ao longo da PMF [Lima01], que por sua

vez é dada por,

φ =
1

2
(∆βLn + ∆β′Lnω), (6.4.5)

em que ∆β é o módulo da birrefringência, ∆β′ é a derivada de ∆β com respeito à

frequência, ω, e Ln é o comprimento da secção de PMF.

6.4.1.1 Sistema com duas secções

Numa primeira fase, foi feita a simulação do sistema mais simples, isto é, um sistema

composto por apenas duas secções de PMF, entre as quais é feito um espalhamento da

polarização. O sistema ideal, onde se assumiu à partida um espalhamento uniforme,

foi analisado por Djupsjöbacka, tendo sido derivada a expressão teórica para a pdf dos

valores de DGD gerados [Djupsjobacka01]. Esta curva teórica irá servir de referência

às nossas simulações.

Segundo [Djupsjobacka01], o módulo do vector PMD, resultante de se ter um
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espalhamento uniforme entre as duas secções, apresenta a mesma estat́ıstica que o

módulo de um determinado vector, resultante da soma de dois vectores com ori-

entação aleatória, num sistema ideal com três graus de liberdade. A pdf derivada

foi [Djupsjobacka01],

f(τ) = τ
2∆T 2 , τ ∈ [0, 2∆T ], (6.4.6)

onde τ é o módulo do vector resultante da soma e ∆T é o comprimento de cada uma

dos vectores a serem somados. Assim, a soma dos dois vectores toma valores entre 0 e

2∆T , com as respectivas probabilidades a variarem linearmente entre 0 e 1/∆τ .

Na Fig. 6.7 estão representadas as distribuições dos valores de DGD obtidos

através da simulação de emuladores com duas secções de PMF e com o espalhamento da

polarização realizado através de um, dois e três PCs. Na simulação foram usados, 7 m

para o comprimento de cada uma das secções de PMFs, 2.9 mm para o comprimento

de batimento e um comprimento de onda de 1550 nm. De referir que cada realização

de DGD corresponde a um conjunto de três ângulos aleatórios, θi ∈ [−π, π], para cada

uma das lâminas de atraso dos PCs usados.

Como podemos observar na Fig. 6.7(a), a pdf dos DGD gerados, usando apenas

um PC no espalhamento, não tem uma forma linear, como seria de esperar num sistema

ideal. Observa-se, no entanto, que a curva de simulação evolui em torno da curva

teórica. Verifica-se também que a divergência entre os valores é superior para os valores

de DGD mais elevados.

Na Fig. 6.7(b) estão representados os resultados de uma simulação idêntica à

anterior, sendo que neste caso o espalhamento da polarização é feito usando dois

PCs. Verifica-se que os resultados apresentam qualitativamente a mesma forma que

os apresentados na Fig. 6.7(a). No entanto, neste caso, os pontos encontram-se já

mais próximos da curva teórica. A maior discrepância entre os valores simulados e os
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(a) Espalhamento usando 1 PC.
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(b) Espalhamento usando 2 PCs.
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(c) Espalhamento usando 3 PCs.

Figura 6.7: Função de densidade de probabilidade do DGD resultante de um emulador
PMD composto por duas secções idênticas de PMFs. Na simulação presente nestes
gráfico foram usadas 105 realizações.

teóricos situa-se uma vez mais nos valores mais elevados do DGD.

Finalmente, na Fig. 6.7(c), estão representados os resultados da simulação onde

o espalhamento foi realizado com três PCs. No seguimento da evolução presente nos

dois últimos casos, verificamos que os pontos da simulação estão coincidentes com a

curva teórica em toda a região de valores posśıveis do DGD. Podemos assim concluir

que nesta situação, isto é, usando três PCs em série, o espalhamento realizado entre as

secções de PMFs é já um espalhamento uniforme.
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Estes resultados corroboram a validade do modelo apresentado no caṕıtulo an-

terior, isto porque, com o aumento o número de PCs concatenados, o espalhamento da

polarização converge rapidamente para um espalhamento uniforme na esfera de Poin-

caré. Observa-se também, e em acordo com os resultados presentes na Fig. 5.13, que

é necessário concatenar apenas 3 PCs para se obter um espalhamento uniforme da

polarização na esfera de Poincaré.

6.4.1.2 Sistema com várias secções

A segunda fase da simulação de emuladores de PMD consistiu em aumentar significa-

tivamente o número de secções de PMFs e verificar se as pdfs da PMD de primeira e

segunda ordens estavam de acordo com as expressões teóricas presentes nas equações

(4.3.6), (4.3.9), (4.3.10) e (4.3.13).

Assim, começou-se por analisar a evolução das distribuições de primeira e se-

gunda ordens (módulo dos vectores ~τ e ~τω), à medida que o número de secções usadas

aumentava. Foram analisados sistemas com 3, 5, 10 e 15 secções de PMF, entre as quais

foi feito um espalhamento uniforme da polarização (usando 3 PCs). Por forma a faci-

litar a comparação entre as distribuições geradas, os comprimentos médios das secções

de PMF foram escolhidos com vista a gerar distribuições do DGD com valores médios

iguais a 41 ps. Uma vez definidos os valores médios para cada sistema, o comprimento

de cada uma das secções foi gerado aleatoriamente através de uma densidade de pro-

babilidade Gaussiana, com um valor médio igual ao predefinido e desvio padrão igual

a 20% do valor médio. O comprimento de batimento usado foi de 2.9 mm. Os vectores

PMD de primeira foram obtidos através do método das matrizes de Müller (MMM),

descrito abaixo. O vector PMD de segunda ordem foi calculado numericamente a partir

do vector PMD de primeira ordem.
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6.4.1.2.1 O método das matrizes de Müller O método das matrizes de Müller

(MMM) é um dos métodos utilizados para o cálculo do vector de PMD [Jopson99]. A

primeira parte deste método consiste em determinar experimentalmente a matriz de

rotação do meio, R. Uma vez que o trabalho aqui apresentado se restringe apenas à

simulação, passamos directamente para o passo seguinte, que é precisamente o cálculo

do vector PMD a partir da matriz de rotação. Note-se que no caso em estudo esta

matriz é dada por (6.4.3). O MMM considera então duas matrizes de rotação, R+ =

R(ω+) e R0 = R(ω0) obtidas às frequências ω0 e ω+ = ω0 + ∆ω. A partir destas

duas matrizes é posśıvel calcular a matriz de rotação diferença, R∆, que relaciona os

vectores de Stokes à sáıda, obtidos às duas frequências,

t̂(ω+) = R∆t̂(ω0). (6.4.7)

A relação entre os vectores de Stokes à entrada e à sáıda, para as duas frequências,

t̂(ω0) = R0ŝ, (6.4.8)

t̂(ω+) = R+ŝ, (6.4.9)

em que ŝ é a polarização de entrada comum para as duas frequências, permite facilmente

chegar à seguinte expressão para R∆,

R∆ = R+ R†
0 (6.4.10)

A matriz R∆ pode ser representada em termos do seu ângulo e eixo de rotação, φ e r̂,

respectivamente, na seguinte forma [Gordon00, Jopson99],

R∆ = cos φ · I + (1− cos φ)r̂r̂ − (sin φ)r̂× (6.4.11)
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em que I é a matriz identidade 3× 3, r̂r̂ é o operador de projecção [Gordon00]

r̂r̂ =




r1r1 r1r2 r1r3

r2r1 r2r2 r2r3

r3r2 r3r2 r3r3


 , (6.4.12)

e r̂× é o operador de rotação. Esta representação permite a determinação do ângulo

de rotação, φ, e dos elementos dos eixo de rotação, ri, a partir das matrizes R(ω0) e

R(ω+):

cos φ =
1

2
(TrR∆ − 1), (6.4.13)

e

r1 =
1

2
(R23 −R32) (6.4.14)

r2 =
1

2
(R31 −R13) (6.4.15)

r3 =
1

2
(R12 −R21) , (6.4.16)

onde Rij são os elementos de R∆.

Os parâmetros anteriores podem ser usados para o cálculo do vector de PMD,

~τ , já definido em 3.1.1, usando [Jopson99],

∆τ = |~τ | = φ

∆ω
(6.4.17)

e p̂ = r̂, onde ∆ω é definido como o passo MMM. Este cálculo é praticamente exacto
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Figura 6.8: Representação esquemática da técnica interleaving. Os pares de frequências
representadas na linha superior, (ωi, ωi + ∆ω), são usadas para calcular o vector PMD
de primeira ordem, ~τ , nas frequências ωi + ∆ω/2. Esta técnica permite calcular os
vectores ~τ com um espaçamento na frequência arbitrariamente mais pequeno que o
passo MMM ∆ω.

na ausência de PMD de segunda ordem. Testes experimentais mostram que, para

∆τ∆ω ≤ π, esses efeitos são desprezáveis [Jopson99].

Como já foi referido atrás, o vector PMD de segunda ordem é obtido numeri-

camente a partir do vector PMD de primeira ordem. Assim, para um boa resolução

na frequência dos vectores de primeira ordem calculados, ~τ(ω), são necessários inter-

valos de medida menores que o passo MMM. Este conflito é resolvido usando a técnica

interleaving [Kogelnik02]. Considere-se que a matriz R é medida para as frequências

ω1, ω2, ω3, (· · · ), e ω1 + ∆ω, ω2 + ∆ω, ω3 + ∆ω, (· · · ), como está esquematicamente

representado na Fig. 6.8. O par de matrizes calculado para ω1 e ω1 + ∆ω é usado no

MMM para calcular o vector PMD de primeira ordem, ~τ , em ω1 + ∆ω/2, o mesmo

acontecendo para as restantes frequências ω2, ω3, (· · · ). Para uma boa resolução, a

separação das frequências (ω2−ω1), o chamado inter-passo MMM, na série de vectores

PMD de primeira ordem deve ser menor que ∆ω [Kogelnik02]. Tipicamente, os valores

de (ω2 − ω1) são 3 ou 4 vezes inferiores a ∆ω [Kogelnik02, Jopson99].
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Figura 6.9: Funções densidade de probabilidade do módulo do vector PMD de pri-
meira ordem, para emuladores com diferente número de secções: a) três secções; b)
cinco secções; c) dez secções; d) quinze secções. Nos insets estão representadas as
distribuições numa escala logaŕıtmica.

6.4.1.3 Resultados

Vamos de seguida apresentar os principais resultados obtidos. Em todos os casos foi

usado um passo MMM, ∆ω, igual a 0,025 nm e um inter-passo MMM igual a ∆ω/3.

Na Fig. 6.9 estão representadas as pdfs do DGD para os emuladores com três, cinco,

dez e quinze secções. Para três secções, Fig. 6.9a), verificamos que a distribuição ge-

rada está muito longe da distribuição Maxwelliana (representada nos gráficos através

de uma linha cont́ınua). Verifica-se também que com este sistema é imposśıvel gerar

valores de DGD superiores a 65 ps. No caso de serem usadas cinco secções, Fig. 6.9b),

regista-se um relativa melhoria na distribuição, comparativamente ao caso anterior.
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No entanto, a distribuição está ainda muito longe da distribuição Maxwelliana. Para

dez secções, Fig. 6.9c), a forma da distribuição obtida aproxima-se já da Maxwel-

liana. No inset, onde a distribuição está representada numa escala logaŕıtmica, é

posśıvel verificar uma relativa discrepância entre os pontos simulados e os esperados

teoricamente. Finalmente, para quinze secções, Fig. 6.9d), observamos que os resul-

tados obtidos estão muito próximos dos valores teóricos em quase todo o intervalo

de valores gerados. Observa-se, uma vez mais, que para os valores mais elevados de

DGD existe ainda uma ligeira discrepância. Como já foi referido, a obtenção destes

valores de baixa probabilidade são de grande importância na caracterização de siste-

mas de compesação/mitigação da PMD. Aliás, foram já apresentados alguns trabalhos

[Yan04][Biondini02] tratando precisamente o aumento da eficiência na geração destes

valores elevados de DGD. Olhando para os quatro gráficos onde as distribuições estão

representadas numa escala logaŕıtmica, resulta fácil apercebermos-nos que o aumento

do número de secções traduz-se numa significativa melhora das distribuições.

Para uma melhor comparação entre os resultados obtidos por simulação e os

esperados teoricamente procedeu-se ao cálculo de uma figura de mérito, o factor de

desvio normalizado (NDF - Normalized Deviation Factor) [Lize05, Lima01]

NDF =
Nc∑
i=1

∣∣∣∣∣∣∣

pEm(xi)δx−
∫ xi+

δτ
2

xi− δτ
2

pTe(x)dx

∫ xi+
δτ
2

xi− δτ
2

pTe(x)dx

∣∣∣∣∣∣∣

2

, (6.4.18)

onde pEm(xi) e pTe(xi) são as pdfs dos emulador e de uma fibra real, respectivamente,

δx é a largura das divisões do histograma, xi é o centro da divisão i e Nc é o número de

divisões dos histograma. Note-se que, ao dividir a diferença entre os valores simulados

e os valores teóricos pela área abaixo da curva teórica, as diferenças verificadas ao ńıvel

da cauda das distribuições assumem um peso igualitário àquelas presentes na zona das

probabilidades mais elevadas. Na Fig. 6.10 estão representados os NDFs dos vectores

PMD de primeira e segunda ordens em função do número de secções. Podemos observar

que, para ambos os casos, existe uma rápida tendência de diminuição do NDF à medida
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Figura 6.10: Factor de desvio normalizado do módulo do vector de primeira e segunda
ordens para diferentes números de secções.

que o número de secções utilizadas na simulação aumenta. Contudo, para a segunda

ordem, a variação em termos absolutos, quando se passa de três para quinze secções, é

muito maior. Para quinze secções os valores de NDF para a primeira e segunda ordens

são, respectivamente, 9 e 13%.

Na Fig. 6.11 estão representadas as principais pdfs dos vectores PMD de primeira

e segunda ordem, teoricamente apresentadas no caṕıtulo 4 e descritas pelas equações

(4.3.6), (4.3.9), (4.3.10) e (4.3.13). Em cada um dos gráficos estão representadas as

respectivas pdfs, resultantes de um espalhamento da polarização usando um (◦) e três

(¤) PCs. De uma forma geral, não são viśıveis grandes diferenças entre as distribuições

geradas com um e três PCs. As pdfs para o DGD estão representadas na Fig. 6.11a).

Esta figura encontra-se parcialmente já representada na Fig. 6.9a), sendo de referir

apenas o facto de com um PC existirem pontos entre os 100 e os 120 ps acima da

Maxwelliana. O valor médio da Maxwelliana representada é de 41 ps. Na Fig. 6.11b)

está representada a pdf corresponde à primeira componente do vector PMD de segunda
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Figura 6.11: Funções de densidade de probabilidade de um emulador PMD composto
por 15 secções idênticas de PMFs e espalhamento da polarização através de um e dois
PCs: a) Função densidade de probabilidade do módulo do vector PMD de primeira
ordem, |~τ |; b) Função densidade de probabilidade de uma componente do vector PMD
de segunda ordem, τωi; c) Função densidade de probabilidade do módulo do vector
PMD de segunda ordem, |~τω|; d) Função densidade de probabilidade da componente
de PMD de segunda ordem associada à PCD, |~τ |ω.

ordem. Como foi apresentado teoricamente na equação (4.3.9), e verificado nos resulta-

dos de simulação, as três componentes, τωi, apresentam a mesma distribuição, dáı que

se tenha optado por representar apenas uma das componentes. As distribuições resul-

tantes da simulação apresentam uma largura à meia altura inferior à equação teórica

representada, cujo parâmetro de ajuste, o valor médio do DGD, é igual a 41 ps. Es-

tas distribuições apresentam assim um parâmetro de ajuste ligeiramente inferior aos

41 ps, teoricamente previstos. A pdf do módulo do vector PMD de segunda ordem,
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|~τω|, está representada na Fig. 6.11c). Neste caso verifica-se um boa concordância en-

tre os resultados de simulação e os previstos teoricamente, equação (4.3.10). Como é

posśıvel verificar no inset, as principais diferenças situam-se também nos valores mais

elevados de |~τω|, valores que apresentam uma probabilidade muito baixa. Finalmente,

na Fig 6.11d) está representada a pdf da componente da PMD associada à PCD. Em

ambos os casos observa-se que a curva teórica, equação (4.3.13), apresenta uma largura

a meia altura superior aos resultados da simulação. Assim, e à semelhança de τωi, estas

distribuições apresentam assim um parâmetro de ajuste ligeiramente inferior aos 41 ps.

Por outro lado, e de acordo com o esperado teoricamente [Foschini00], as distribuições

de |~τ |ω são mais estreitas que as distribuições de τωi.

Os resultados anteriores permitem concluir que à medida que o número de secções

de PMF aumenta a distribuição uniforme da polarização na esfera de Poincaré deixa

de ser necessária para uma boa emulação da PMD de primeira e segunda ordem. No

entanto, se se pretender usar um número baixo de secções, então a distribuição uniforme

da polarização garante à partida melhores resultados.

6.5 Conclusões

Neste caṕıtulo foi feita uma introdução à emulação da PMD, tendo sido focado a

importância dos emuladores de PMD na caracterização de dispositivos de compensação

e mitigação bem como os principais requisitos a que estes devem obedecer. Foram

também apresentados os principais tipos de emuladores presentes na literatura.

O modelo de espalhamento uniforme da polarização sobre a esfera de Poincaré,

apresentado no caṕıtulo anterior, foi usado para simular um emulador de PMD com

duas secções de PMF. O espalhamento da polarização entre secções foi feito através de

um e dois e três PCs. Verificou-se que com três PCs os resultados obtidos estavam em

acordo com os presentes na literatura.
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Por último, usou-se também este tipo de espalhamento na simulação de emula-

dores com três, cinco, dez e quinze secções de PMF. Verificou-se que o espalhamento da

polarização usando um e três PCs permitem emular correctamente a PMD de primeira

e segunda ordens.
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Caṕıtulo 7

Conclusões e trabalho futuro

7.1 Conclusões do trabalho realizado

Neste trabalho foram apresentados diversos temas relacionados com a PMD nas fibras

ópticas, como os mecanismos de birrefringência, a descrição matemática da PMD e

análise do seu comportamento estocástico, os processos de controlo da polarização e,

finalmente, os principais processos de emulação da PMD.

No caṕıtulo 2, apresentaram-se, de forma geral, os efeitos da polarização nas

fibras ópticas. Foram apresentados os principais mecanismos de birrefringência, res-

ponsáveis pelo aparecimento da PMD. Foram também descritos os comportamentos

distintos apresentados pela PMD em regimes de curtas e longas distâncias. Final-

mente apresentou-se o modelo dos estados principais, onde se mostra que a propagação

nos PSPs minimiza a degradação do sinal devido à PMD.

No caṕıtulo 3, foi feita uma descrição matemática do efeito PMD, com base na

definição dos vectores PMD de primeira ordem e segunda ordem e respectivas equações

dinâmicas. Foi também considerada a evolução no espaço destes vectores através da
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análise das regras de concatenação para duas ou mais secções.

No caṕıtulo 4, foram apresentados alguns dos modelos matemáticos para a bir-

refringência presentes na literatura. Através da utilização de um destes modelos foram

derivados os comportamentos estat́ısticos da PMD de primeira e segunda ordens: no

primeiro caso, foram apresentadas as pdfs para cada uma das componentes e para o

módulo do vector; no segundo caso foram apresentadas as pdfs das componentes o do

módulo do vector PMD de segunda ordem, bem como a pdf da dispersão cromática

devida à polarização e a pdf da despolarização dos modos de polarização. Finalmente

foi apresentada ACF do vector PMD com respeito à frequência, onde se observa um

decaimento quadrático.

No caṕıtulo 5, foi feito um estudo aprofundado dos controladores de polarização

com uma sequência de lâminas de atraso do tipo QWP-HWP-QWP. Foi derivada uma

expressão geral para cada um dos ângulos das lâminas de atraso por forma a trans-

formar um SOP inicial arbitrário num SOP final, também arbitrário. Foi também

desenvolvido um modelo teórico para a evolução do SOP quando vários controlado-

res deste tipo são concatenados. O modelo permitiu verificar que com o aumento do

número de controladores o espalhamento do SOP converge rapidamente para um es-

palhamento uniforme da polarização na esfera de Poincaré, concluindo-se que com três

PCs o espalhamento é já uniforme.

No caṕıtulo 6, foram analisados e comparados os principais tipos de emuladores

de PMD apresentados na literatura: emuladores com secções fixas de PMF; emuladores

com secções de PMF cuja orientação dos eixos birrefringentes é aleatória; emuladores

com secções cuja birrefringência é variável; emuladores com um espalhamento aleatório

uniforme da polarização entre secções de PMF e emuladores cuja estat́ıstica é variável.

Foi também proposto um novo esquema para um emulador de PMD. O modelo para

o espalhamento uniforme da polarização foi usado para simular um emulador de PMD

com duas secções de PMF e espalhamento da polarização entre elas, usando para o

efeito um e dois e três PC. A comparação dos resultados com a teoria presente na
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literatura permitiram validar a correcção do nosso modelo e concluir que com três

PCs concatenados o espalhamento é já uniforme. Finalmente, usou-se este tipo de

espalhamento na simulação de emuladores com três, cinco, dez e quinze secções de

PMF. Neste caso foram usados um e três PCs para o espalhamento da polarização,

sendo que em ambos os casos as funções de densidade obtidas para a PMD de pri-

meira e segunda ordens estavam de acordo com as expressões teóricas apresentadas no

caṕıtulo 4. Conclui-se que o espalhamento da polarização usando PCs permite emular

correctamente a PMD de primeira e segunda ordens.

7.2 Sugestões de trabalho futuro

No seguimento do estudo presente nesta dissertação apresentam-se algumas ideias a

serem exploradas no futuro:

• Implementação laboratorial do emulador proposto neste trabalho;

• Dispondo de um emulador de PMD, proceder à caracterização das principais

penalizações induzidas pela PMD na transmissão de dados em fibras ópticas.

• Encontrar técnicas robustas de compensação dinâmica da PMD de primeira e

segunda ordens.
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Apêndice A

Cálculos estocásticos envolvendo rúıdo
branco gaussiano

Na literatura matemática as equações diferenciais análogas à presente na equação

(4.2.2) são chamadas de equações diferenciais estocásticas, dado o carácter aleatório

apresentado pela função ~ν(z). Este tipo de equações diferenciais apresenta a seguinte

forma geral [Gardiner97],

∂~x

∂z
= q(~x)~ν(z) + ~u(~x), (A.0.1)

onde ~x, ~u e ~ν são vectores de dimensão m, tendo cada componente deste último uma

distribuição normal (rúıdo branco gaussiano) e q(~x) é uma matriz m × m. Usando

a definição Q(~x) = Qij(~x) , q(~x)qt(~x), é posśıvel escrever uma expressão para o

operador G, designado por gerador de Itô. Este operador constitui uma ferramenta

importante para o calculo do valor médio associado a funções de ~x, sendo dado por

[Gardiner97],
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G , 1

2

m∑
j=1

m∑
i=1

Qij(~x)
∂2

∂xi∂xj

+
m∑

k=1

uk(~x)
∂

∂xk

. (A.0.2)

De acordo com as teorias matemáticas das equações diferenciais estocásticas, o valor

médio uma função ψn(x), real e que varia lentamente com ~x, pode ser obtido a partir

da seguinte equação [Gardiner97],

∂

∂z
〈ψ〉 = 〈G [ψ]〉 , (A.0.3)

onde os parêntesis rectos representam o valor médio.
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Apêndice B

Distribuição uniforme numa esfera
de raio unitário

Neste apêndice vamos derivar a pdf e a variância de cada uma das componentes do

vector de Stokes, para um conjunto de vectores uniformemente distribúıdos na esfera

de Poincaré.

O elemento de área, dS, de uma superf́ıcie de revolução em torno do eixo ŝ3 é

dado por,

dS = 2πrds, (B.0.1)

onde ds é um elemento de curva e r é a distância entre o eixo ŝ3 e superf́ıcie da esfera

(ver Fig. B.1). Numa aproximação linear, ds pode ser escrito na seguinte forma,

ds2 = dr2 + ds2
3, (B.0.2)

onde dr e ds3 são deslocamentos infinitésimais de r e s3, respectivamente. Fazendo a
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raiz quadrada e colocando ds3 em evidência na equação anterior obtém-se,

ds =

√
1 +

(
dr

ds3

)2

ds3. (B.0.3)

1
s 2

s

3
s

ds

dS

2

3
1r s

Figura B.1: Elemento de área, dS, de uma superf́ıcie de revolução em torno do eixo
ŝ3.

Uma vez que a esfera tem raio unitário(R = 1), a distância r pode ser escrito

em função de s3 da seguinte forma,

r(s3) =
√

1− s2
3. (B.0.4)

Este resultado pode ser usado para para determinar ds. Assim, calculando a derivada

dr/ds3 e substituindo na equação (B.0.3), obtemos a seguinte expressão para ds.

ds =

√√√√1 +

(
− s3√

1− s2
3

)2

ds3. (B.0.5)
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Fazendo algumas simplificações na equação anterior ds pode ser finalmente escrito na

seguinte forma,

ds =
ds3√
1− s2

3

. (B.0.6)

Substituindo as equações (B.0.6) e (B.0.4) na equação (B.0.1), obtemos a seguinte

expressão para o elemento de área dS,

dS = 2πds3 (B.0.7)

Assim, a área S compreendida entre s3 = a e s3 = b, com b− a = h, é simplesmente,

S = 2π

∫ b

a

ds3 = 2πh. (B.0.8)

Este resultado é de certa forma curioso pois reparamos que a área na superf́ıcie da

esfera, compreendida entre s3 = a e s3 = b, depende somente da diferença entre as

coordenadas. Este resultado é, obviamente, aplicável a cada um dos três eixos.

Tendo em conta o resultado anterior, podemos concluir que se tivermos uma

distribuição uniforme de pontos na superf́ıcie da esfera e os projectarmos sobre os eixos,

obtemos uma densidade uniforme de pontos entre -1 e 1 em cada um dos eixos. Assim,

a função de pdf para cada uma das componentes do vector de Stokes, correspondente

a uma distribuição uniforme na esfera, é constante e igual a 1/2. Conclúı-se também

que para este tipo de distribuição o valor médio de cada uma das componentes é nulo.
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Neste momento resulta fácil calcular a variância σi para cada uma das compo-

nentes, cuja pdf é gsi
= 1

2
,

σi =
〈
s2

i

〉
=

∫ 1

−1

gsi
s2

i dsi (B.0.9)

A resolução do integral presente na equação anterior mostra que a variância de

cada uma das componentes do vector de Stokes vale 1/3.
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parâmetros, 9

vector, 9, 129

142




