
Resumo 

 

Esta tese de mestrado, tem como principal objectivo o estudo dos sistemas RoF e das 

suas tecnologias adjacentes. Tecnologias estas que contribuem para a redução das 

limitações destes sistemas, assim como a sua aplicação como alternativas sustentadas 

ao desenvolvimento destes. 

Os sistemas rádio sobre fibra, são constituídos genericamente por uma estação central 

(onde reside a maioria da complexidade), ligada via fibra óptica a múltiplas estações 

base que radiam o sinal para as entidades móveis, que são nada mais nada menos 

que, os utilizadores finais. 

Ao longo deste documento, são discutidas as vantagens e desvantagens apresentadas 

por este tipo de sistemas, focando-se a atenção na compensação das penalidades 

associadas à dispersão cromática. No combate desta, é proposto como solução a 

utilização de redes de Bragg com índice de refracção negativo ou então a filtragem SSB 

na estação base, sendo adoptada a última. 

É dado especial cuidado às técnicas e esquemas para optimização da eficiência 

espectral, nomeadamente à multiplexagem SCM/WDM com entrelaçamento, sendo 

ainda proposto um novo esquema de entrelaçamento, utilizando sinais SSB. 

Evidenciam-se as múltiplas propriedades das redes de Bragg, assumindo particular 

destaque, aquelas que permitem realizar a operação de desmultiplexagem e 

simultaneamente compensar a dispersão. 

De forma a validar o estudo realizado, é concebido um esquema de simulação que 

integra a ligação descendente da estação central à estação base, e desta à entidade 

móvel. 

São realizadas várias simulações, que têm como principais objectivos: 

 Verificar o comportamento do sistema utilizando a técnica de multiplexagem 

SCM/WDM com entrelaçamento; 

 Optimizar o espaçamento entre portadoras ópticas; 

 Concretizar a ligação descendente de um sistema rádio sobre fibra com topologia 

em anel, constituído por cinco estações base. 

 



Abstract 

 

This master's thesis has its main purpose the study of Radio over Fibre systems and its 

adjacent technologies. These technologies contribute to the penalties reductions that 

affect these systems as well as its application as alternatives to the sustained 

development. 

The radio over fibre systems are generally made by a central station (where is the major 

complexity lies), linked via optical fibre to multiple base stations that send the signal to 

the mobile entities, which are end-users. 

All the way through this document the advantages and disadvantages presented by 

such systems is discussed, focusing on the compensation of the penalties associated 

with the chromatic dispersion. In this struggle is proposed, as a solution, to use fiber 

Bragg gratings with negative refraction index or the SSB filtering in the base station, the 

latter being the one elected. 

Special attention is given to the techniques and schemes for maximize the efficiency 

spectrum, including the multiplex SCM / WDM with interleaving and even a new scheme 

of interleaving, using SSB signals is proposed. 

Many properties of fiber Bragg gratings are exposed, assuming particular attention to 

those that can deliver the operation of demultiplexing and simultaneously reimburse the 

dispersion. 

In order to validate the study, a simulation scheme is studied that incorporates the 

downlink connection, from the central station to the base station, and finally, to the 

mobile entity. 

Several simulations are carried out, which have as main objectives: 

 Check the system behavior using the technique of multiplexing SCM / WDM with 

interleaving; 

 Optimize the spacing between optical carriers; 

 Reproduce the downlink connection of a radio over fibre system with a ring 

topology and five base stations. 


