
Abstract 
 
Optical switching is a fundamental functionality in next generation optical networks to 

answer to ever growing bandwidth demand in modern communication networks. This 

dissertation aims to present a study about optical switching technologies as also a 

development and implementation work of all-optical switching devices. 

Among the many present day technologies, two different techniques were studied and 

implemented. The first one was based in the tuneability of fibre Bragg grating and the 

second one recurs to nonlinear optics. 

Fine tuning of fibre Bragg gratings can be accomplished through temperature variation 

or longitudinal mechanical deformation. Four distinct architectures that use these 

techniques will be presented in this dissertation. 

Another alternative is the used of wavelength conversion to achieve switching. 

Wavelength conversion in this context is discussed based on four-wave mixing in the 

optical fibre. In this dissertation two techniques are also presented, based on the use of 

special fibres, to generate the four wave mixing non linear effect. 

Based on the previously studied techniques, two types of key devices in optical 

communication networks were implemented and their performance is presented, 

namely, an “Optical Add-Drop Multiplexer” and an “Optical Cross-Connect”. Finally, the 

scalability of the latter device is discussed. 

 

 

Resumo 
 
A comutação óptica é uma funcionalidade fundamental nas redes ópticas de próxima 

geração para responder aos crescentes requisitos de largura de banda nas modernas 

redes de comunicação. 

Esta dissertação apresenta um estudo sobre tecnologias de comutação bem como um 

trabalho de desenvolvimento e implementação de dispositivos para comutação 

totalmente óptica. 



Entre as muitas tecnologias conhecidas actualmente, foram especificamente estudadas 

e implementadas duas técnicas diferentes. A primeira é baseada na sintonia de redes 

de Bragg em fibra e a segunda recorrendo a óptica não linear. 

A sintonia de redes de Bragg em fibra óptica pode ser obtida através da variação da 

temperatura ou recorrendo à aplicação de deformação mecânica longitudinal. Nesta 

dissertação quatro arquitecturas distintas recorrendo a estas técnicas de comutação 

são apresentadas. 

Outra alternativa é o recurso à conversão de comprimento de onda para obter a 

comutação óptica. A conversão de comprimento de onda é neste contexto discutida 

baseada no processo de mistura de quatro ondas em fibra óptica. Nesta tese duas 

técnicas, baseadas no uso de fibras ópticas especiais, para geração do efeito não linear 

de mistura de quatro ondas são também apresentadas. 

Com base nas técnicas estudadas, dois tipos de dispositivos chave nas redes de 

comunicação óptica, foram implementados e a sua performance avaliada, 

nomeadamente, um “Optical Add-Drop Multiplexer” e um “Optical Cross-Connect”. 

Finalmente a escalabilidade do último dispositivo foi discutida. 

 


