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Descrição 

Os sistemas de comunicação óptica são considerados atualmente como a única  

possibilidade para o atendimento da crescente demanda gerada nas redes de 

telecomunicações de alta capacidade [1]. Amplificadores ópticos são dispositivos que 

realizam a amplificação do sinal no domínio óptico. É comum que em um enlace 

óptico de alta capacidade, e com comprimento longo, encontrem-se múltiplos 

amplificadores ópticos, caracterizando assim uma cascata de amplificadores. A posição 

em que um amplificador se encontra na cascata, irá definir quais características o 

amplificador precisa ter, como por exemplo, baixa figura de ruído e/ou baixa variação 

de ganho entre canais. Essas métricas são influenciadas pelo tipo de amplificador 

utilizado e pelo ganho configurado nesse amplificador (ponto de operação). Portanto, a 

correta definição dos pontos de operações de cada amplificador irá definir a qualidade 

do enlace (cascata) como um todo. Em um cenário dinâmico, é necessário que o ajuste 

do ponto de operação do amplificador seja realizado a cada mudança da rede. Portanto, 

são necessários mecanismos que realizem a adaptação do ponto de operação do 

amplificador de forma automática, tornado o processo rápido e independente de 

decisão humana. Tornar um amplificador óptico adaptável é um desafio recente e 

algumas abordagens foram propostas [2]. Por outro lado, os nós são formados por 

dispositivos que, dentre outras funções, adicionam e removem comprimentos de onda e 

realizam o roteamento das conexões, os ROADMs (Reconfigurable Optical Add-Drop 

Multiplexers) [3]. O elemento que está sendo amplamente utilizado para construir os 

ROADMs são os WSSs. Os WSS permitem que cada um dos comprimentos de onda 

possam ser atenuados de forma individual. Com isso, é possível propor algoritmos que 

equalizem os canais nos nós, mas que visem uma menor atenuação global no enlace. 

Isto resulta em uma melhor relação sinal ruído óptica (OSNR) na saída do enlace e, por 

conseqüência, melhor de desempenho em termos de Qualidade de Transmissão. O 

objetivo desta dissertação é de desenvolver um algoritmo de otimização para definição 

de ganho de amplificadores em cascata conjuntamente com a definição das perdas 

canal a canal nos diversos WSS nos nós que compõem o caminho óptico, de forma que 

o desempenho global da rede seja otimizada.  

Serão empregados algoritmos de otimização baseados em inteligência de 

enxames. Os testes serão realizados em uma ferramenta desenvolvida pelo grupo de 

pesquisa em redes ópticas (UPE+UFPE) e os resultados poderão ser validados nos 

laboratórios de comunicações ópticas do CPqD Campinas em colaboração com Juliano 

Oliveira e Uiara Moura. 
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