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Publicado:

— com relatório de pesquisa internacional (Art. 21(3))

A presente invenção refere-se a um sistema óptico e respectivo método de monitorização da estrutura física de redes ópticas,
baseados num refiectómetro óptico de domínio temporal (RODT (2), com sensores remotos (600), (610), (61 1), (612), (613),
(620), (621) e (622). O uso actual da técnica de RODT com sensores remotos na detecção, identificação e localização de falhas em
redes ópticas pode revelar-se complexo e dispendioso, como é o caso da sua aplicação numa rede de estrutura em árvore com
múltiplos níveis de hierarquia. O método proposto permite a implementação de um sistema de monitorização simples e
centralizado, ao mesmo tempo que permite poupar largura de banda espectral, fácil integração em qualquer topologia de rede
óptica de acesso, a eliminação das limitações normalmente associadas a outras técnicas convencionais de reflectometria, a redução
do tempo de medida e do tempo de detecção de falha e a redução dos custos associados à implementação de um sistema de
monitorização por RODT na camada física de redes de fibra óptica.



Description
Title of Invention: SISTEMA ÓPTICO E MÉTODO PARA

MONITORIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE REDES

ÓPTICAS, BASEADO NO RODT COM SENSORES REMOTOS
Domínio técnico da invenção

[1] Neste documento apresenta-se um reflectómetro óptico de domínio temporal (RODT)

desenvolvido para aplicação no mapeamento e caracterização da estrutura física de

redes ópticas de acesso. Este sistema de monitorização permite descobrir falhas físicas,

verificar a conectividade física e caracterizar o estado de qualquer caminho óptico,

através da colocação de sensores ópticos remotos em pontos críticos da rede. Por con

seguinte, o sistema óptico permite monitorizar e caracterizar um caminho óptico de

forma seccionada e/ou do seu ponto inicial ao seu ponto final.

[2] Os sensores remotos criam pontos de referência, mensuráveis como eventos unívocos

no traço produzido pelo reflectómetro, distintos simultaneamente no domínio temporal

e no domínio da frequência (ou domínio do comprimento de onda). Estes sensores

remotos criam também uma assinatura única para cada caminho óptico da rede, quando

iluminados por canais de monitorização com comprimentos de onda distintos, o que

possibilita a identificação e caracterização remota das secções individuais de fibra

desse caminho. Para poder ler esta assinatura, a fonte de luz do RODT emite em mais

do que um comprimento de onda ou é constituída por um conjunto de lasers a operar

em frequências diferentes. Estes sensores remotos são preferencialmente baseados em

redes de difracção de Bragg em fibra óptica, por apresentarem perdas por inserção

diminutas e por serem componentes ópticos de baixo custo. As redes de Bragg de cada

sensor remoto reagem a cada canal de monitorização, podendo reflecti-lo (total ou p ar

cialmente) ou transmiti-lo. As características do RODT e dos sensores remotos do

sistema óptico aqui propostos constituem uma inovação relativamente ao estado da

técnica. Adicionalmente, os sensores remotos podem impedir que os receptores, nos

equipamentos de rede junto aos utilizadores, recebam a luz proveniente do sistema de

monitorização, prevenindo mau funcionamento ou danos causados a esses mesmo

equipamentos devido à presença do sinal de monitorização.

[3] Como os sensores remotos são componentes ópticos passivos, não necessitam de

alimentação eléctrica nem de qualquer tipo de manutenção, o que os torna ideais para

aplicação em redes ópticas de acesso. Como o único elemento activo do sistema óptico

é o RODT e, dado que este opera a partir de um só ponto central da rede, o sistema

óptico pode ser operado de forma manual ou automática, e permite a integração no

sistema de gestão das camadas superiores da rede, para efeitos de protecção e



manutenção da infra-estrutura da rede a longo prazo.

[4] Além disso, a inserção destes sensores remotos sensíveis ao comprimento de onda

em pontos-chave da rede, permite também delimitar e diferenciar áreas da rede, o que

torna possível a implementação de uma infra-estrutura física de rede partilhada por

múltiplos operadores, sendo que a cada um deles é atribuída uma dada gama de com

primentos de onda para proceder à monitorização da parte da rede que lhes compete.

[5] A estratégia de monitorização, baseada no sistema óptico e no método de

monitorização aqui apresentados, permite mapear qualquer topologia de rede de fibra

óptica (árvore, árvore multi- nível, anel ou híbrida), desde que haja acesso aos

caminhos físicos para se proceder à integração dos sensores remotos .

[6] As vantagens do método de monitorização óptica proposto estão associadas à sua

inovação, nomeadamente no que se refere à poupança de largura de banda espectral

para efeitos de monitorização, a fácil integração em qualquer topologia de rede óptica

de acesso, a eliminação das limitações normalmente associadas a outras técnicas con

vencionais de reflectometria, a propícia redução do tempo de medida e do tempo de

detecção de falha e, essencialmente, o facto de potenciar a redução significativa dos

custos associados à implementação de um sistema óptico de monitorização por RODT

na infra-estrutura física de redes de fibra óptica.

[7] Embora o sistema óptico e respectivo método de monitorização que constituem a

invenção tenham sido desenvolvidos para a supervisão, certificação e manutenção de

redes de comunicação de acesso em fibra óptica, encontra aplicação noutras áreas onde

se exige monitorização remota do estado físico de infra-estruturas, como por exemplo

edifícios e pontes, desde que o meio usado para propagar o sinal de monitorização seja

um guia de onda em fibra óptica.

Descrição do estado da técnica
[8] Referências citadas:

US 5771250 - 06/1998 -Shigehara et al.

US 5907417 - 05/1999 - Darcie et al.

US 6009220 - 12/1999 - Chan et al.

US 6512610 - 01/2003 - Minami et al.

EP 1578038 - 09/2005 - Yuksel et al.

US 7206478 - 04/2007 - Yeh

EP 1772979 - 04/2007 - Vandewege et al.

US 0062408 - 03/2008 - Lai et al.

US 6771358 - 08/2008 - Shigehara et al.

Com o surgimento das redes ópticas passivas de acesso, como solução para colmatar

as limitações associadas à reduzida largura de banda e ao crescente número de u ti

lizadores, decorrentes da oferta de novos serviços de voz e dados pelos operadores,



surgiu também a necessidade de assegurar qualidade de serviço, segurança, robustez e

agilidade na prevenção e reparação de falhas. No contexto actual e, para as redes de

acesso de futura geração, torna-se imperativo que o operador consiga vislumbrar em

tempo real o estado físico da rede e as condições de transmissão de dados. A

implementação de um sistema de monitorização que seja capaz de atestar o bom estado

da rede física na sua totalidade e de atempadamente detectar e localizar uma falha

crítica que possa provocar interrupção de serviço é um factor importante para o

sucesso deste tipo de redes. Actualmente, a técnica mais usada para realizar esta função

é a reflectometria óptica no domínio temporal (RODT). Por poder ser usada de uma

forma não invasiva, ocupando um comprimento de onda, ou banda espectral, diferente

daquele(a) usado(a) para transmissão de tráfego, por ser uma técnica simples ao nível

do processamento de informação, por ser uma solução centralizada (opera a partir de

um único ponto da rede) e por ser de fácil implementação, o RODT tem sido a escolha

mais popular na literatura no tema da investigação da implementação de monitorização

de falhas físicas em redes ópticas de acesso.

] Embora a tecnologia já tenha atingido maturidade e sucesso comercial, a sua

aplicação para monitorização em tempo real, no contexto actual das redes ópticas de

acesso, é ainda um campo por explorar. Adicionalmente, um sistema óptico de

monitorização por reflectometria encontra também aplicação noutras fases de vida de

uma rede óptica, para além da supervisão, tais como a certificação da instalação inicial

da infra-estrutura de fibra óptica e dos componentes ópticos que constituem a rede

(como divisores de potência, por exemplo), e a verificação de operações de reparação

ou de operações substituição de secções de fibra ou componentes da rede. A c

tualmente, uma equipa de técnicos especializados usam um RODT manualmente para

certificar a instalação da rede e para funções de manutenção e/ou reparação. Estas

últimas implicam usualmente custos operacionais elevados ao nível de tempo,

equipamento, recursos humanos e, eventualmente, a interrupção parcial ou total de

serviço. Esta situação é agravada pelo grande número de caminhos ópticos a verificar,

decorrentes do elevado número de utilizadores e/ou do longo alcance ou cobertura

geográfica o que torna a monitorização e certificação da estrutura física da rede com

um RODT uma tarefa bastante complexa e sujeita a erros de interpretação.

] De entre os muitos possíveis métodos de reflectometria óptica, a técnica con

vencional de RODT com detecção directa é a que exige menor investimento inicial.

Um RODT convencional de detecção directa funciona como um 'radar óptico', ou seja,

envia um pulso curto a partir de uma das terminações da fibra óptica e detecta a

evolução de potência do pulso reflectido, ao longo do tempo de viagem até à outra

terminação da fibra e de volta ao RODT. A energia reflectida é produzida pelo

fenómeno de dispersão de Rayleigh e, após ser detectada directamente com um



fotodíodo, apresenta um decrescimento exponencial em relação ao tempo de viagem do

pulso. O tempo de viagem do pulso na fibra óptica é proporcional ao seu comprimento

e, por isso, torna-se possível obter um traço de RODT que mostra a redução da

potência do pulso reflectido em relação ao comprimento da fibra. Normalmente

enviam- se múltiplos pulsos idênticos, a uma taxa de repetição máxima igual ao dobro

do tempo de viagem do pulso pela fibra, de forma a evitar sobreposição de pulsos e

originar erros nas medições de RODT. Visto que o nível de potência óptica reflectida é

normalmente reduzida, torna-se necessário aumentar a relação sinal-ruído do sinal de

monitorização recebido pelo RODT de forma a conseguir uma maior gama dinâmica

de medição. Esta é a razão pela qual se enviam múltiplos pulsos: realizar a média dos

valores de potência reflectida com múltiplos pulsos elimina grande parte do ruído

decorrente da medição. Contudo o processamento da informação adquirida com

múltiplos pulsos implica elevados tempos de medida, tipicamente da ordem das

dezenas de segundos a dezenas de minutos.

[12] A presença de descontinuidades na fibra é também detectada pelo RODT. Estas são

normalmente junções entre fibra e/ou componentes ópticos, onde o índice de refracção

varia, criando as chamadas reflexões de Fresnel. Estas descontinuidades, visíveis no

traço obtido, podem ser de dois tipos: eventos reflectivos e eventos não reflectivos.

[13] Os eventos reflectivos são identificados como picos localizados ao longo do traço

correspondente à dispersão de Rayleigh e são usualmente provocados por cortes de

fibra, conectores, mechanical splices ou fibra não terminada. Os eventos não re

flectivos apresentam- se como quedas de potência abruptas, localizadas no traço

produzido por dispersão de Rayleigh, e são normalmente provocados por fusion

splicing ou dobras na fibra.

[14] O uso de uma técnica de RODT convencional por detecção directa constitui um com

promisso entre custo inicial do sistema de monitorização e o custo temporal para

aquisição, processamento e interpretação das medidas obtidas com o reflectómetro. A

sua maior limitação é o compromisso entre a resolução espacial do RODT, que é in

versamente proporcional à largura temporal do pulso, e a máxima distância

mensurável, que é proporcional à gama dinâmica de medida do RODT. Quanto menor

é a resolução, mais elevada é a energia dos pulsos transmitidos, logo podemos mon

itorizar caminhos ópticos mais longos, ou caminhos sujeitos a maiores níveis de perdas

por inserção. Contudo, usar uma resolução menor implica a detecção de um menor

número de eventos, e consequentemente, a perda de detalhe acerca da informação de

caracterização do caminho óptico. Potencia por exemplo falhas na detecção de um

evento tão importante como um corte de uma fibra. Por exemplo, imaginando uma

situação onde dois eventos reflectivos estão localizados a uma distância da mesma

ordem ou menor do que a resolução do RODT, torna-se impossível distinguir um



evento do outro, visto que a potência reflectida por um deles mascara a potência re

flectida pelo outro. Quando se consideram redes ponto-multiponto, este problema

torna-se ainda de mais difícil resolução, visto que os sinais de monitorização

originados em caminhos ópticos paralelos se apresentam de forma sobreposta no traço

de RODT.

[15] Um reflectómetro óptico de domínio temporal pode ser implementado de diversas

formas: em termos da fonte de luz utilizada, do método de geração dos pulsos, do tipo

de detecção usada e do método de interrogação da fibra. As modificações ao método

de RODT convencional, por detecção directa, têm como objectivo melhorar um ou

vários dos seguintes factores: aumentar a gama dinâmica, aumentar a máxima distância

de fibra mensurável, solucionar o compromisso entre a resolução e a gama dinâmica,

utilizar recursos/componentes da rede simultaneamente para monitorização e

transmissão de tráfego e facilitar a adopção da estratégia de monitorização indepen

dentemente do tipo de rede de fibra óptica. Neste sentido, alguns métodos apresentam

soluções de adaptação às características da própria rede de fibra óptica e das limitações

impostas pela transmissão de dados em simultâneo com a monitorização por RODT,

pela presença de componentes ópticos activos ao longo dos caminhos ópticos e pela

complexidade topológica da própria rede. Os documentos apresentados de seguida

descrevem alguns desses métodos.

[16] A patente US 5771250 descreve um sistema de monitorização com um RODT con

vencional para redes ponto-a-ponto, onde são colocadas redes de Bragg nas

terminações dos caminhos ópticos junto aos utilizadores. Estas redes servem dois

propósitos: primeiro, filtrar o sinal de monitorização, para que este não prejudique a

recepção de informação pelos utilizadores e, segundo, criar eventos reflectivos para

demarcar o final de cada caminho óptico. Na presente invenção, a inserção de sensores

remotos tem por objectivo a criação de assinaturas distintas por caminho óptico,

permitindo diferenciá-los entre si, no caso de a rede possuir uma estrutura ponto-

a-ponto ou ponto-multiponto, e produzir traços de RODT sobrepostos. Além disso

cada elemento reflectivo referido no documento é constituído por uma única rede de

difracção de Bragg, que reage a um só comprimento de onda ou canal de

monitorização, possui a máxima reflectividade possível, e é colocada apenas no final

de cada caminho óptico. O sistema óptico apresentado neste documento difere também

da presente invenção na medida em que os elementos reflectivos são colocados

somente nos pontos terminais da rede.

[17] A patente US 5907417 descreve um sistema de monitorização baseado em RODT

usado conjuntamente com um analisador de espectro óptico, enquanto que o sistema

óptico da presente invenção é baseado num RODT e em elementos reflectivos. O uso

da técnica descrita no documento implica, além dos elementos reflectivos, a presença



de um multiplexador/desmultiplexador óptico nos nós remotos da rede ao contrário da

invenção proposta que apenas prevê a inserção dos sensores remotos e não obriga à

presença de outros componentes ópticos que influenciam ou determinam a tecnologia

usada para transmissão dos sinais de dados. O documento difere também da presente

invenção pelo facto de, em vez de se usarem sensores remotos como pontos de

referência em pontos intermédios e nas terminações da rede junto aos utilizadores, usa-

se um conjunto de acopladores e um guia de onda para realizar uma malha de retorno

(ligação em fibra óptica adicional), para que o sinal de monitorização seja reflectido de

volta ao RODT. O sistema óptico proposto nesta invenção não prevê o uso de uma

malha de retorno.

[18] A patente US 6009220 descreve um método de RODT que evita o uso de uma fonte

de luz dedicada exclusivamente para efeitos de monitorização. O ruído de elevada

largura de banda proveniente de amplificadores, colocados em pontos intermédios da

rede óptica, é a fonte de luz do RODT e o receptor é um analisador espectral. São

usados elementos reflectivos, com comprimentos de onda distintos (redes de Bragg) e

com largura espectral reduzida quando comparados com a fonte de luz do RODT.

Enquanto que a presente invenção prevê somente a instalação de sensores remotos ,

neste documento os elementos reflectivos são usados como parte integrante de um

sistema óptico constituído ainda por um amplificador óptico, um circulador, um

receptor óptico e um caminho adicional em fibra óptica para direccionar, detectar e

transportar o sinal de monitorização reflectido pelos elementos reflectivos (redes de

Bragg) de volta ao local onde se encontra o monitor propriamente dito. A técnica

proposta no documento difere também da invenção pelo facto do monitor usado neste

documento não ser um RODT, mas sim um analisador de espectro óptico; pelo facto

dos elementos reflectivos serem constituídos por uma só rede de Bragg e pela ne

cessidade de alocar um comprimentos de onda ou um canal de monitorização por cada

elemento reflectivo usado na rede; pelo facto de, em vez de usar uma fonte de luz

dedicada e localizada num ponto central da rede, aproveitar o ruído gerado por ampli

ficadores de fibra dopada de érbio para actuar sobre os elementos reflectivos; e ainda

pelo facto da detecção do sinal de monitorização, gerado no amplificador e reflectido

pelas redes de Bragg, ser detectado localmente, junto a cada amplificador, ao contrário

da presente invenção onde o sinal processado pelos sensores remotos é gerado,

detectado e processado remotamente no RODT.

[19] A patente US 6512610 descreve um sistema de monitorização baseado em RODT e

elementos reflectivos (redes de Bragg) para aplicação numa rede ponto-multiponto

com estrutura em árvore (a topologia mais vulgarmente usada em redes ópticas

passivas de acesso). Este documento difere da presente invenção na medida em que se

baseia no cálculo da atenuação produzida pela distância de fibra entre dois pontos de



referência, e na comparação posterior com dados obtidos antes da ocorrência de falhas,

para um só comprimento de onda ou canal de monitorização, sendo os elementos re-

flectivos constituídos por uma só rede de Bragg. Difere-se por conseguinte da presente

invenção, cujo método se baseia na análise e comparação de traços de RODT para

mais do que um comprimentos de onda ou canais de monitorização distintos, e cujos

sensores remotos podem ser constituído por mais do que uma rede de Bragg, podendo

transmitir ou reflectir (total ou parcialmente) diferentes canais de monitorização. Além

disso, na invenção proposta a análise dos sinais de monitorização que são processados

pelos sensores remotos , com o objectivo de detectar e identificar falhas físicas, é

realizada em ambos os domínios do tempo e da frequência, ao contrário da técnica

descrita no documento onde essa análise é realizada somente no domínio do tempo.

[20] A patente EP 1578038 descreve um método e um dispositivo para realizar RODT

em redes ópticas em tempo real. O reflectómetro é colocado no gabinete central da

rede óptica de acesso. Este método foi desenvolvido para redes com topologia em

árvore. Enquanto o sistema óptico da presente invenção é constituído por sensores

remotos fixos e passivos localizados em pontos intermédios e terminais da rede, neste

documento são colocados elementos reflectivos comutáveis (activos, que necessitam

de um sistema de controlo/actuação electrónico) em cada terminação da rede junto dos

utilizadores. Cada elemento reflectivo comutável reflecte ou não luz num só com

primento de onda (consoante o sinal de controlo que recebe e processa), ao contrário

dos sensores remotos considerados na presente invenção.

[21] A patente US 7206478 descreve um método de monitorização de falhas físicas numa

rede óptica baseado na análise de espectro em frequência. Como tal, difere da presente

invenção dado que a recepção do sinal de monitorização é feita com base num

analisador de espectro óptico e não num RODT. Os sinais da banda de monitorização

são alocados numa banda diferente daquela que é usada para transmissão de tráfego, tal

como na maioria dos métodos similares. A fonte de luz usada é local e trata-se de um

amplificador óptico de semicondutor, ao contrário do sistema óptico aqui proposto,

onde a geração, recepção e processamento do sinal de monitorização é feito pelo

RODT (localizado num ponto central da rede) e pela inserção de sensores remotos .

Tal como em alguns dos métodos anteriores, redes de Bragg com comprimentos de

onda distintos são colocadas nas terminações junto aos utilizadores e funcionam como

elementos reflectivos do sinal de monitorização. A presença ou não das reflexões

produzidas por estes elementos reflectivos permite realizar a detecção de falhas físicas.

Na invenção proposta a análise dos sinais de monitorização que são processados pelos

sensores remotos é realizada em ambos os domínios do tempo e da frequência, ao

contrário da técnica descrita no documento onde essa análise é realizada somente no

domínio da frequência. Como tal, esta última só permite detectar a ocorrência de



falhas, ao contrário da invenção que permite detectar, identificar e localizar falhas

críticas.

[22] A patente EP 1772979 descreve um sistema de monitorização baseado em RODT

embebido no hardware das terminações ópticas junto aos utilizadores. A sua principal

vantagem consiste na reutilização de componentes ópticos que já existem na rede

(transmissores e receptores), ao contrário da presente invenção onde o hardware de

RODT é totalmente independente do hardware usado para transmissão/recepção dos

sinais de dados. Neste documento, os comprimentos de onda ou canais de

monitorização são os mesmos alocados para transmissão de tráfego, ao contrário do

sistema óptico da invenção que opera sobre uma banda espectral completamente

distinta da que está alocada para transmissão de dados. Logo, a técnica descrita no

documento acarreta uma diminuição significativa da liberdade temporal para realizar

operações de monitorização, sendo esta uma restrição que não existe na presente

invenção. Outro aspecto que diferencia o documento da invenção é o facto do primeiro

não visar a inserção de sensores remotos como parte integrante do sistema óptico de

monitorização.

[23] A patente US 0062408 descreve um método de RODT para redes ópticas passivas

de acesso com estrutura em árvore, baseado no uso de um RODT em conjugação com

um analisador de espectro óptico (ou, em alternativa, um desmultiplexador, um

comutador e um fotodetector). O sistema óptico da invenção aqui descrita não inclui

um analisador de espectro óptico. Elementos reflectivos com comprimentos de onda

distintos, em conjunto com elementos de by-pass, são colocados nas terminações

ópticas junto aos utilizadores. Tal como noutros métodos descritos previamente é a

presença dos sinais reflectidos que indica a presença de falhas na rede. O RODT é

usado para determinar a localização exacta da falha. Enquanto que na invenção o

sistema óptico constituído pelo RODT e por sensores remotos é usado para proceder

simultaneamente à detecção, identificação e localização de falhas físicas, no

documento o RODT é usado para a detecção das falhas e o analisador de espectro

óptico (ou equipamento semelhante) é usado para identificar e localizar em que ramo

da rede, estruturada em árvore, ocorreu a falha.

[24] A patente US 6771358 descreve um método de RODT para redes ópticas e s

truturadas em árvore. Elementos reflectivos baseados em filtros ópticos são novamente

usados como identificadores dos diferentes ramos de fibra óptica. Neste método, os

elementos reflectivos são colocados logo após o acoplador em estrela, no início de

cada ramo. É através do cálculo da distribuição longitudinal da atenuação do sinal de

monitorização em cada ramo de fibra óptica, que é efectuada a detecção de falhas. A

técnica descrita no documento prevê o uso de elementos reflectivos, sendo que a cada

um deles é alocado um comprimento de onda ou canal de monitorização distinto.



Logo, a invenção difere do documento na medida em que cada sensor remoto pode

reagir a mais do que um comprimento de onda ou canal de monitorização, e que

conjuntos de dois ou mais sensores remotos podem reagir ao mesmo comprimento de

onda da fonte de luz do RODT.

Descrição detalhada do invento
[25] Após um estudo aprofundado do estado da técnica relativamente às técnicas de

monitorização para redes ópticas de acesso, baseadas em medidas de RODT e na

adição de elementos reflectivos à estrutura da rede, foram encontradas algumas

limitações relativas à sua implementação concreta no contexto actual das redes ópticas

de acesso. Considera-se que a técnica anterior de RODT é baseada na adição de

elementos reflectivos em certos pontos da rede de fibra óptica. Cada um destes

elementos reflectivos possui um só comprimento de onda de reflexão central e reage a

um só comprimento de onda ou canal de monitorização. O conjunto de elementos re

flectivos pode ser operado com recurso a um só canal de monitorização ou a vários

canais de monitorização. Estes elementos reflectivos são, na maioria dos casos, redes

de difracção de Bragg gravadas em fibra óptica. O RODT pode utilizar uma fonte de

luz sintonizável em comprimento de onda ou uma fonte de luz com uma largura

espectral bastante larga. Ao alocar um e um só comprimento de onda distinto para cada

rede de Bragg (e para cada elemento reflectivo), é necessário alocar uma elevada banda

espectral para monitorização e, consequentemente, a primeira solução envolve o uso de

uma fonte de luz de custo elevado. A segunda solução implica a existência de

elementos de desmultiplexagem/multiplexagem em comprimento de onda ou de ampli

ficadores ópticos em pontos intermédios da rede a monitorizar, o que restringe o

campo de aplicação da técnica anterior de RODT.

[26] Na técnica anterior, a estratégia de monitorização baseia-se na identificação dos

eventos reflectivos, causados pelas redes de Bragg, no traço de RODT obtido ou na

medida efectuada com um analisador de espectro para os vários comprimentos de onda

(em simultâneo ou de forma sucessiva), como forma de verificar a conectividade e o

bom estado físico entre dois pontos diametralmente opostos da rede que definem um

caminho óptico. De uma forma simplista, se um dado evento reflectivo não estiver

presente no espectro óptico reflectido por dispersão de Rayleigh e originado pelas

reflexões de Fresnel, ou se o traço de RODT apresentar variações de atenuação quando

comparado com traços anteriores, significa que existe uma falha física no caminho

óptico entre o RODT e a rede de Bragg colocada no final ou num ponto intermédio

desse caminho. É assumido que existe um só elemento reflectivo (uma só rede de

Bragg) por cada caminho óptico. A falha física pode então ser localizada, dado que a

técnica analisa a potência reflectida por dispersão de Rayleigh no domínio temporal, e

o tempo de viagem do pulso é convertido em distância.



[27] Quando se considera um elevado número de utilizadores finais e/ou longo alcance

geográfico, o elevado número de ramos da rede é um importante factor limitativo para

a aplicação deste tipo de técnicas de RODT. Torna-se, por isso, imperativo conseguir

um método de monitorização que seja espectralmente eficiente, ocupando a menor

banda espectral possível. Por exemplo, a sua aplicação numa rede estrutura em árvore

com múltiplos níveis de hierarquia torna-se complexa, sendo difícil identificar uni

vocamente a secção de fibra onde a falha ocorreu e a sua localização. A complexidade

de uma topologia de rede traduz-se num número elevado de secções de fibra, de

terminações e/ou níveis de hierarquia. Quanto maior for essa complexidade maiores

serão os custos inerentes à utilização da técnica anterior de RODT: implica uma

elevada banda espectral ocupada para efeitos de monitorização, que poderia ser

utilizada para transmissão de tráfego; consequentemente, implica também uma maior

gama de sintonização em comprimento de onda para a fonte de luz do RODT, o que o

torna ainda mais caro. Além disso, é desejável um método que possa ser aplicado tanto

em redes em árvore, como em redes em anel, como em topologias híbridas.

[28] Por questões de compatibilidade entre redes actuais e redes futuras, ou até mesmo

para facilitar operações de actualização da rede, um método de RODT que não

implique nenhuma alteração da arquitectura de rede e que não dependa dos com

ponentes que a constituem é o mais adequado. Por exemplo, em alguns métodos é

também usado um analisador espectral para detectar o sinal de monitorização (em

conjunto ou não com um RODT), diferenciando-o em comprimento de onda, com o

intuito de identificar as reflexões produzidas por diferentes elementos reflecti vos. O

RODT e/ou o analisador espectral estão normalmente localizados no gabinete central

da rede, funcionando como um subsistema de monitorização centralizado. Embora

nalguns dos documentos apresentados relativos à técnica anterior, a detecção e

posterior conversão do domínio óptico para o eléctrico do sinal de monitorização seja

realizada localmente (junto aos elementos reflectivos) e não remotamente a partir do

gabinete central da rede. Inclusive, nalguns desses documentos, mesmo recorrendo à

inserção de elementos reflectivos, é necessário instalar malhas de retorno ou caminhos

de fibra óptica dedicados somente ao transporte do sinal de monitorização para o local

onde este é processado (através de um RODT, de um analisador de espectro ou de

ambos). A invenção evita a instalação dispendiosa destes caminhos ópticos dedicados

exclusivamente à monitorização da rede, dado que opera directamente sobre a infra-

estrutura de fibra usada para o transporte de tráfego de carga paga. Além disso, a

aplicação da invenção não implica a presença de componentes de rede tais como am

plificadores ópticos ou multiplexadores/desmultiplexadores a operar o comprimento de

onda, nem influencia a transmissão de tráfego.

[29] Contudo, o critério mais importante para a implementação de um sistema de



monitorização em redes de acesso, com viabilidade tecnológica e comercial, é indu

bitavelmente o custo, o qual se traduz a vários níveis: investimento inicial relativo à

instalação e ao custo do próprio sistema óptico de monitorização, banda espectral

ocupada, tempo necessário e capacidade para monitorizar toda a rede, consequências

para a transmissão simultânea de tráfego e número/tipo de falhas físicas não

detectáveis.

[30] O método de RODT que é objecto deste invento constitui uma solução para estes

problemas. O sistema óptico baseia-se na colocação de um RODT num ponto central

da rede, para interrogação da rede óptica, e para o processamento da informação

embebida no sinal de monitorização reflectido, traduzindo-a em valores de atenuação

de potência óptica versus distância em fibra. Este RODT tem a capacidade de enviar

luz em mais o que um comprimento de onda, sendo que cada comprimento de onda

corresponde a um canal de monitorização. Considera-se que o espaçamento entre

canais de monitorização é tipicamente igual ou menor a 1 nm, para o caso de um laser

sintonizável em comprimento de onda. Embora esta seja a abordagem preferida,

também é possível e economicamente viável, o uso de um conjunto de lasers fixos

(para o caso de redes de médio alcance, mas com um número não muito elevado de

caminhos ópticos) ou sintonizáveis (para o caso de redes de curto ou médio alcance,

com um número bastante elevado de caminhos ópticos). A escolha do comprimento de

onda central dos canais de monitorização no contexto das redes ópticas de acesso recai

tipicamente em comprimentos de onda longos, cuja atenuação devido à sua propagação

em fibra óptica é reduzida. Tipicamente, no caso de redes ópticas de acesso, os canais

de monitorização são alocados na banda U (1625nm a 1675nm), dado que é previsível

que a bandas L (1565nm a 1625nm), a banda C (1535nm a 1565nm) e outras de com

primento de onda mais curtos, estejam já alocadas para transmissão de tráfego ou

outras funções da rede.

[31] Procede-se à adição de sensores remotos em todos os pontos críticos da rede,

nomeadamente, todos os pontos terminais de um nível de hierarquia da rede, o que é

equivalente a adicionar um sensor remoto por secção de fibra. Assim, a invenção aqui

proposta oferece uma solução de optimização do número de comprimentos de onda ou

canais necessários para monitorizar todas as secções de fibra individuais de uma rede,

para além de resolver a ambiguidade nas operações de detecção, identificação e

localização de falhas físicas decorrentes do uso de um RODT convencional. Os

sensores remotos usados, e a sua disposição na rede a monitorizar, diferem dos da

técnica anterior. Os sensores remotos usados na invenção reagem a mais do que um

comprimento de onda que, daqui em diante, designaremos somente por canal de

monitorização. Isto é conseguido , por exemplo, com recurso a redes de Bragg com

múltiplos desvios de fase ('phase-shifted' ou 'multiple phase-shift') ou à concatenação



de redes de Bragg uniformes. O uso deste tipo de sensores remotos permite uma

poupança significativa da banda espectral para monitorização. Como as redes com

iguais características espectrais podem ser reutilizadas para referenciar mais do um

ponto-chave da rede, se a sua localização respeitar um dado conjunto de condições,

este método apresenta ainda maior eficiência espectral. Adicionalmente, ao usar um

menor número de canais de monitorização, menor é o tempo necessário para se

proceder à monitorização de todos os caminhos ópticos que constituem a rede.

[32] Além de minimizar o custo associado ao tempo de medida e à banda espectral

ocupada para monitorização, este método de RODT permite o uso de uma fonte de luz,

concretamente um laser, de baixo custo, com comprimento de onda sintonizável (em

temperatura ou em corrente, por exemplo) numa gama reduzida. Um exemplo concreto

é um laser 'coarse DFB', sintonizável por temperatura, numa gama típica entre 2 a 10

nm. É de notar que os lasers sintonizáveis dispendiosos apresentam normalmente

gamas de sintonização tipicamente na ordem de 20nm a lOOnm. A redução de custo do

RODT relativamente à sua fonte de luz é ainda apoiado pelo facto de se poder utilizar

um laser de baixa potência (potência média típica com sinal contínuo até 10 mW), e

preferencialmente um laser de semicondutor, mas não limitado a esta tecnologia, dado

que o campo de aplicação deste método de RODT é restrito a redes de fibra óptica de

médio ou curto alcance (tipicamente centenas de metros a muitas dezenas de

quilómetros). Adicionalmente, pelo facto de se usarem sensores remotos baseados em

redes de difracção de Bragg como pontos de demarcação espacial, os quais reagem a

mais do que um canal de monitorização, o problema resultante do compromisso entre a

resolução e a gama dinâmica do RODT é eliminado, dado que se torna possível

identificar falhas físicas mesmo quando a resolução de RODT é demasiado elevada,

causando a sobreposição de eventos reflectivos. Isto significa que se podem utilizar

valores de resolução de RODT elevados sem prejudicar a sua performance na detecção

de falhas, o que permite usufruir de uma maior gama dinâmica de medida e/ou relaxar

os requisitos ao nível da sensibilidade do fotodetector do RODT. A redução sub

stancial do custo do sistema de RODT é um avanço significativo do método aqui

proposto face aos métodos descritos nos documentos apresentados anteriores e também

presentes na literatura.

[33] Outro factor de distinção da invenção é o facto dos sensores remotos não operarem

somente como elementos de reflexão de potência para um dado canal de

monitorização, mas também como elementos de transmissão. A informação espectral é

usada para criar um código em amplitude: cada rede de Bragg pode reflectir (total ou

parcialmente, dependendo da sua localização) ou transmitir um dado canal de

monitorização. Cada sensor remoto possui uma ou mais redes de Bragg. Ao realizar os

sensores remotos com redes com múltiplos desvios de fase, por exemplo, é possível



imprimir um código em amplitude para vários canais de monitorização com uma só

rede de Bragg. No caso de se usarem redes de Bragg uniformes, deve-se concatenar as

diversas redes, com perfil espectral alocado a distintos canais de monitorização, o que

é possível de concretizar num só componente (um processo realizável na prática

através da gravação, ligeiramente espaçada das redes de difracção na mesma fibra

óptica).

[34] Ao observar o traço de RODT, obtido com um dado canal de monitorização, ob

servamos uma assinatura, passível de ser analisada no domínio do tempo e no domínio

da frequência, e que é única para cada caminho da rede e para cada uma das secções de

fibra que o constituem. A ocorrência de falhas é detectada quando se observa essa

assinatura no domínio temporal, através do uso do RODT, e se procede à posterior

comparação de pelo menos uma assinatura num dado canal de monitorização com a

tabela, que especifica o perfil espectral dos sensores remotos e que define o tipo de

eventos que os sensores remotos geram para cada canal de monitorização. Esta

estratégia de monitorização permite detectar mais rapidamente falhas físicas, uma vez

que os sensores remotos usados reutilizam, mediante certas condições, os mesmos

canais de monitorização.

[35] Adicionalmente, o método proposto permite por exemplo implementar um sistema

simples e rápido de identificação de secções de fibra ou de caminhos ópticos com

múltiplas secções de fibra (as secções de fibra podem ser comuns a mais do que um

caminho óptico), muito útil em operações de reparação ou de substituição, espe

cialmente quando existem múltiplas secções de fibra agregadas fisicamente num

mesmo cabo. Eventualmente, a fonte de luz do RODT poderá operar em modo

contínuo, isto é, sem geração de pulsos, para executar a monitorização da rede com

ainda maior rapidez.

[36] O método de RODT proposto pode ser aplicado a qualquer tipo de topologia e ar

quitectura de rede óptica de acesso, independentemente dos componentes que a

constituem. A detecção e localização de falhas físicas, com a técnica de RODT

proposta, não requerem a existência apriori de informação de RODT obtida na fase de

instalação da rede: basta o conhecimento da topologia base da rede. As medidas

efectuadas são relacionadas somente com essa informação topológica, i.e. número e

comprimento de secções de fibra e localização de níveis de hierarquia.

[37] Como a banda espectral, alocada para o sinal de monitorização, é diferente da

alocada para transmissão de tráfego, quando necessário, o acoplamento do RODT à

rede pode ser realizada de forma muito simples em qualquer tipo de rede através de um

elemento óptico que permita acoplar o sinal de monitorização gerado pela fonte de luz

do RODT e desacoplar o sinal de monitorização reflectido pela rede e pelos sensores

remotos. O elemento de acoplamento/desacoplamento é colocado tipicamente na



primeira secção de fibra da rede, logo após as ligações de todo o equipamento e

transmissão/recepção dos sinais de tráfego. O componente óptico capaz de realizar o

acoplamento/desacoplamento do sinal de monitorização à rede pode ser um circulador

óptico, um acoplador WDM ou um acoplador divisor de potência, com uma razão de

acoplamento que é tipicamente entre 10% a 50%. Caso exista transmissão simultânea

de tráfego ou de outro tipo de sinais ópticos na rede com os sinais de monitorização,

deve-se adicionar também um componente óptico junto ao receptor do RODT que

filtre o sinal de monitorização por forma a que este não seja contaminado ou

mascarado pela presença dos outros sinais que se propagam na rede, e que também

geram dispersão por Rayleigh e reflexões de Fresnel. O filtro deve possuir tipicamente

uma característica passa-banda, que rejeite somente os sinais de tráfego, deixando

passar os sinais de monitorização, e pode ser realizado em várias tecnologias tais

como, redes de Bragg, filtros 'add/drop', 'arrayed-waveguide gratings', entre outras.

Eventualmente, e quando necessário, o elemento de acoplamento/desacoplamento do

RODT à rede e o elemento opcional de filtragem óptica junto do receptor do RODT

podem ser um só componente óptico (como por exemplo, o caso de um acoplador

WDM que opera em pelo menos bandas espectrais distintas).

[38] As limitações do método proposto estão sobretudo relacionadas com: (i) as perdas

por inserção dos sensores remotos ; (ii) a banda espectral disponível para efeitos de

monitorização; (iii) o número e comprimento máximo das secções de fibra, que é

sobretudo dependente das características do RODT, nomeadamente da sua gama

dinâmica de medida que, por sua vez, depende da resolução espacial do RODT e da

energia dos pulsos transmitidos.

[39] Entenda-se que nem todos os tipos de falhas físicas, que podem ocorrer numa rede de

fibra óptica, são contemplados pelo método de monitorização por RODT proposto.

Somente as falhas mais críticas, que prejudicam a conectividade física nos caminhos

ópticos, tais como: cortes de fibra, conectores por ligar ou dobras de fibra severas.

Pequenos aumentos de perdas por inserção em componentes ópticos, só podem ser de

tectados quando a qualidade do traço de RODT permite a interpretação de pequenas

variações da potência reflectida por dispersão de Rayleigh, o que pode não ocorrer na

totalidade dos casos. Para a realização deste tipo de medidas é necessário proceder à

comparação de medidas actuais de RODT com a informação de RODT obtida na fase

de instalação da rede. Embora o sistema óptico da presente invenção permita realizar a

completa caracterização, com resolução elevada, de um dado caminho óptico (logo

também pode ser usado na certificação de redes aquando da sua instalação ou

reparação), a detecção destes eventos, normalmente causados por processos de envel

hecimento de componentes ou substituição de novas secções de fibra ou componentes,

é realizada como operação secundária. A função prioritária do sistema óptico da



invenção é supervisionar o estado físico de uma rede complexa, para efectuar a

detecção, identificação e localização de falhas físicas críticas com a maior rapidez e

precisão possíveis. Outro aspecto a ter em conta, é o facto dos cortes de fibra re

sultarem normalmente em eventos não reflectivos (quando muito poderão resultar em

eventos reflectivos com reduzida reflectância) e são, por esse motivo, de difícil

detecção. O valor máximo de reflectância causado por uma falha crítica determina o

valor mínimo de reflectividade para as redes de Bragg que constituem os sensores

remotos do sistema óptico, quando estes são colocados em pontos intermédios da rede

e/ou se encontram numa configuração em série. Quando os sensores remotos são

colocados em pontos extremos (terminais) dos caminhos ópticos da rede e/ou quando

os sensores remotos se encontram numa configuração em paralelo, a sua reflectividade

pode e deve ser mais elevada desde que não cause a saturação do fotodetector do

RODT.

[40] A estratégia de monitorização aqui proposta, e as vantagens decorrentes da

implementação do sistema óptico de monitorização, tornam-se mais claras e

perceptíveis na descrição da configuração a seguir apresentada, onde o método de

monitorização da presente invenção é também apresentado.

Descrição dos Desenhos

[41] A Figura 1 ilustra uma rede estruturada em árvore, com três níveis de hierarquia, à

qual é aplicada o sistema óptico de monitorização da invenção.

[42] A Figura 2 ilustra a tabela com as características espectrais das redes de Bragg que

constituem as palavras de código atribuídas a cada um dos oito sensores remotos

usados no sistema óptico do exemplo da Figura 1.

[43] As Figuras 3(a) e 3(b) ilustram a assinatura, no domínio temporal, do sinal de

monitorização para cada canal de monitorização, correspondente às características e s

pectrais das redes de Bragg que constituem cada sensor remoto, usados no exemplo da

Figura 1 e descritos na Figura 2.

[44] A Figura 4 ilustra a ocorrência de falhas físicas na rede da Figura 1.

[45] As Figuras 5(a) e 5(b) ilustram os traços de RODT, obtidos com o método de

monitorização proposto na invenção, para cada um dos canais de monitorização, da

rede ilustrada na Figura 1 e usada como exemplo. Os traços de RODT indicados a

tracejado correspondem ao caso da Figura 1, onde não existem falhas físicas. Para o

caso da Figura 4, onde ocorrem falhas físicas, os traços de RODT estão indicados com

uma linha contínua.

[46] Configuração proposta

[47] Na figura 1 é ilustrado um exemplo de uma rede de fibra óptica com três níveis de

hierarquia, indicados na figura como 'Nível Γ, 'Nível 2' e 'Nível 3'. O local de divisão

entre diferentes níveis de hierarquia é designado por nó. O RODT (2) é acoplado à rede



através de um acoplador óptico (3), que também filtra a banda alocada para o sinal de

monitorização, isolando-a da banda alocada para transmissão de tráfego, evitando que

a dispersão de Rayleigh causada pelos sinais de tráfego mascare o sinal de

monitorização. Alguns exemplos de acopladores ópticos usados para o efeito são:

acopladores/desacopladores de bandas espectrais distintas designados por acopladores

WDM ('wavelength division multiplexing') com duas ou mais janelas, um circulador

óptico ou um acoplador divisor de potência. Nesta aplicação, o RODT (2) é colocado

junto ao gabinete central (1) da rede.

[48] O sinal de monitorização gerado pelo laser do RODT (2) percorre o mesmo caminho

que os sinais ópticos de tráfego. De seguida é descrito como o laser do RODT (2) é

operado no caso de ser um laser sintonizável, com uma gama de sintonização reduzida.

Primeiro, o seu comprimento de onda de emissão é sintonizado de forma a coincidir

com um dos canais ou comprimentos de onda alocados para monitorização. O laser é

modulado directamente com os pulsos curtos e estes são transmitidos através da secção

de fibra (500) no nível de hierarquia 1. Estando a funcionar em modo de detecção,

identificação e localização de falhas (modo principal de operação), a largura dos pulsos

varia tipicamente entre 1 µ s a 20 µ s, embora possa a fonte de luz do RODT possa

também funcionar em modo contínuo, isto é, sem a geração de pulsos. Caso se

pretende proceder à caracterização de um caminho óptico ou de uma secção de um

caminho óptico, pode ser necessário usar uma resolução de RODT mais elevada, o que

significa usar tipicamente uma largura de pulso menor do que a usada para a detecção,

identificação e localização de falhas. Caso o canal de monitorização transmitido cor

responda a um dos comprimentos de onda reflectidos pelo sensor remoto (600), então

uma parte da potência dos pulsos é reflectida de volta para o RODT (2) e a outra parte

segue até ao divisor de potência (40). Caso o canal de monitorização transmitido cor

responda a um dos comprimentos de onda transmitidas pelo sensor remoto (600), esta

age como um elemento transparente, apresentando-se no traço de RODT adquirido

como um evento não reflectivo e com uma pequena perda de potência associada. No

nível de hierarquia 2, o sinal de monitorização é dividido e segue através de quatro

secções de fibra (510), (511), (512) e (513) e chega aos sensores remotos (610), (611),

(612) e (613), onde se dá um processo semelhante ao ocorrido no sensor remoto (600),

consoante o canal de monitorização usado nesse momento. Admite-se que nos

equipamentos terminais da rede (700), (701), (702), (710), (711), (712) existe filtragem

óptica e, portanto, o sinal de monitorização é descartado, de forma a não prejudicar a

transmissão e recepção de tráfego a partir destes pontos da rede. No nível de hierarquia

3, o sinal que vem da secção de fibra (513), é processado pelo sensor remoto (613) e,

consoante o seu comprimento de onda, segue total ou parcialmente para o divisor de

potência (41). Em seguida, o sinal de monitorização é transmitido pelas secções de



fibra (520), (521) e (522). Os sensores remotos (620), (621) e (622) processam o sinal

de monitorização da mesma forma que nos níveis de hierarquia anteriores.

[49] A evolução temporal de toda a potência reflectida que se propaga da direita para a

esquerda é detectada, devido à dispersão de Rayleigh, às reflexões de Fresnel e à

presença dos sensores remotos, é detectada e processada no RODT (2). Essa

informação é analisada primeiramente no domínio temporal e, para facilitar a

interpretação do traço obtido, a escala temporal é convertida numa escala espacial, com

o conhecimento prévio do valor da velocidade de propagação da luz na fibra. Desta

forma é possível quantificar a distância ao RODT (2) a que ocorrem os eventos re-

flectivos e não reflectivos causados pelos sensores remotos. Após a conclusão do

processo de tratamento de informação de medida, o laser do RDOT (2) é sintonizado

para outro canal de monitorização e assim sucessivamente. Após a obtenção de cada

traço de potência óptica versus distância para cada canal de monitorização, procede-se

à interpretação das medidas efectuadas, com o objectivo de atestar o bom estado físico

da rede:

[50] (i) quando um ou mais eventos reflectivos, causados pela passagem dos canais de

monitorização pelos sensores remotos, não estão presentes num ou vários traços

obtidos, significa que ocorreu uma ou mais falhas físicas;

(ii) quando um ou mais eventos não reflectivos, originados pela passagem dos canais

de monitorização pelos sensores remotos, se apresentam como eventos reflectivos num

ou vários traços obtidos, significa que ocorreu uma ou mais falhas físicas;

(iii) a identificação e localização da falha resultam da comparação do traço de RODT

obtido, com um dado canal de monitorização, com uma tabela com as assinaturas dos

caminhos ópticos da rede, para cada comprimento de onda, ou com pelo menos um

traço de referência (traço obtido aquando da ausência de falhas), anterior no mesmo

canal de monitorização;

(iv) a tabela de assinaturas dos caminhos ópticos possui informação acerca das

distâncias a que se encontram os sensores remotos, dos níveis de hierarquia e das

características espectrais das redes de Bragg que constituem cada sensor remoto, para

cada um dos comprimentos de onda ou canais alocados para monitorização;

(v) as assinaturas dos caminhos ópticos permitem não só proceder à detecção,

identificação e localização de falhas físicas críticas, mas também identificar a presença

de secções de fibra óptica e de componentes ópticos.

[51] Na figura 2 é ilustrada uma tabela com as características espectrais das redes de

Bragg que constituem os sensores remotos usados no exemplo da Figura 1. Cada rede

de Bragg sinaliza informação em 2 canais de monitorização. A cada um deles, é

associado um comprimento de onda central, λ ΐ e λ2, e para cada sensor remoto, é

atribuído uma palavra de código. Este código é constituído por dois elementos: T



significa que o sinal de monitorização é transmitido e R significa que o sinal de

monitorização é reflectido. No caso dos sensores remotos (600) e (613), os canais de

monitorização são parcialmente reflectidos, visto que os sensores se encontram

situados em pontos intermédios da rede. O valor de reflectividade das redes de Bragg,

dos sensores remotos que se encontram em pontos intermédios da rede, depende da sua

distância ao RODT (2) e das perdas por inserção nesse caminho óptico. As redes de

Bragg que constituem os restantes sensores remotos (610), (611), (612), (620), (621) e

(622) possuem reflectividades mais elevadas, dado que se encontram em pontos

terminais da rede. Matematicamente, a reflectividade máxima das redes de Bragg,

situadas em pontos intermédios, é dada pelas seguintes expressões matemáticas para

casos de configuração em série e para casos de configuração em paralelo, respec

tivamente:

[52] [Chem.l]

= s

[53] [Chem.2]

[54] onde é a atenuação da fibra, L é o comprimento da i-ésima secção de fibra, R é a

reflectividade das redes de Bragg, β Ν é o valor das perdas por inserção dos com

ponentes ópticos presentes em cada nó, N é o número de secções de fibra e PD é a

potência óptica mínima detectável pelo receptor do RODT. PR é a potência óptica re

flectida por dispersão de Rayleigh e é expressa por:

[55] [Chem.3]

= .S.v g W.P
i

[56] onde W é a largura temporal dos pulsos transmitidos pelo RODT, s é o coeficiente

de atenuação por dispersão de Rayleigh, S é o coeficiente de recaptura de Rayleigh, vg

é a velocidade de grupo da luz e P é a potência óptica de pico dos pulsos transmitidos

pelo RODT.

[57] Ao mesmo tempo que o sinal de monitorização é processado pelas redes de Bragg

dos sensores remotos, a dispersão de Rayleigh, causada pelas secções de fibra da rede,

produz um sinal residual a partir do sinal de monitorização, que se propaga em todas as

direcções. Parte desse sinal residual propaga-se da direita para a esquerda e é também

detectado no receptor do RODT (2). A presença dos componentes ópticos e as

transições entre secções de fibra da rede podem também originar outro fenómeno de



reflexão do sinal de monitorização: as chamadas reflexões de Fresnel. Para que as

reflexões de Fresnel não mascarem as reflexões produzidas pelas redes de Bragg dos

sensores remotos, estas últimas devem possuir reflectividade suficiente para ultrapassar

o máximo valor de reflectância produzido pelas reflexões de Fresnel. Por esse motivo,

a reflectividade mínima das redes de Bragg (600) e (613) deve ser superior ao valor de

potência máxima causada por um evento reflectivo, originado por reflexão de Fresnel,

situado no mesmo local onde se situa uma dada rede de Bragg.

[58] O código a duas dimensões (tempo e frequência), atribuído às redes de Bragg de cada

sensor remoto, permite identificar univocamente um dado caminho óptico e as secções

de fibra que o constituem, dado que lhe são atribuídas assinaturas diferentes para cada

canal de monitorização. Este código é atribuído independentemente da topologia da

rede, ou seja, o mesmo código pode ser aplicado a redes em anel (onde os sensores

remotos se encontram em série), a redes em árvore (onde as redes de Bragg se

encontram em paralelo) ou a redes híbridas ou multi-nível (onde alguns sensores

remotos se encontram em série e outras em paralelo). O caso da rede ilustrada na

Figura 1 corresponde a uma rede multi-nível.

[59] Contudo, existem algumas regras para a construção do código a atribuir a cada sensor

remoto:

(i) na terminação de cada caminho óptico é colocada um sensor remoto;

(ii) um caminho óptico define- se como uma ligação em fibra óptica entre o primeiro

nível de hierarquia e os restantes níveis de hierarquia e é constituído por uma ou mais

secções de fibra em série;

(iii) por cada par de caminhos ópticos, cujo comprimento (caso de caminhos ópticos

em série) ou a diferença de comprimento (caso de caminhos ópticos em paralelo) é

menor do que a resolução espacial do RODT, é necessário alocar pelo menos um com

primento de onda distinto. Logo, o número total de canais de monitorização M é igual

ao número total de pares de caminhos ópticos que verificam esta condição;

(iv) o valor da resolução espacial do RODT Res é dada por:

[Chem.4]

2

onde vg é a velocidade de grupo da luz, W é a largura temporal dos pulsos

transmitidos pelo RODT e t, é o tempo de resposta do fotoreceptor do RODT. A

largura temporal dos pulsos depende da máxima distância que se pretende medir com o

RODT;

(v) no caso extremo, onde todos os caminhos ópticos têm o mesmo comprimento

(configuração em série) e/ou se a diferença de comprimento entre qualquer par de



caminhos ópticos (configuração em paralelo) for menor do que a resolução espacial do

RODT, então M é igual ao número total de caminho ópticos;

(vi) com M canais de monitorização, podemos obter um total de Q = 2M - 1 palavras

do código, compostas por 'transmitido' e 'reflectido'; a única palavra que não pode ser

usada é a que implica a transmissão de todos os M canais de monitorização;

(vii) dessas Q combinações, existem M combinações que possuem um só canal de

monitorização que é reflectido. Estas M combinações específicas têm de ser escolhidas

para os N caminhos ópticos que verificam a condição (iii).

[60] No exemplo ilustrado na figura 1, temos um total de 8 caminhos ópticos, dos quais

existem 2 pares de secções de fibra que obedecem à condição (iii) - o par de secções de

fibra (610) e (61 1) e o par de secções de fibra (620) e (621). Logo, podemos alocar um

mínimo de M = 2 canais para monitorização.

[61] As palavras de código complementares, R' e 'R , têm de ser atribuídas obrigato

riamente ao par de sensores remotos (600) e (610), tal como acontece com o par de

sensores remotos (620) e (621), de acordo com a condição (vii). Aos restantes sensores

remotos (600), (612), (613) e (622) podem ser atribuídas qualquer uma das palavras de

código: 'R , R' e 'R R'.

[62] As Figuras 3(a) e 3(b) ilustram o princípio de funcionamento do método de

monitorização proposto, para cada um dos canais de monitorização, λ ΐ e λ2, respec

tivamente. Por exemplo, quando o laser do RODT é sintonizado para o canal de

monitorização com comprimento de onda central λ ΐ obtém-se a assinatura temporal

ilustrada na Figura 3(a), dada pela passagem do sinal de monitorização pelos diversos

caminhos ópticos da rede e por cada um dos sensores remotos (que estão representados

no eixo das abcissas do gráfico). Pode-se observar que as assinaturas para os sensores

remotos (610) e (61 1) são complementares, o que permite diferenciar a ocorrência de

falhas físicas nas secções de fibra (510) e (511). O mesmo ocorre para os sensores

remotos (620) e (621). Notar que, a repetição das palavras de código 'T R' para os

sensores remotos (612) e (621) e 'R para os sensores remotos (620) e (622) é

possível, visto que não se aplica a condição (iii) para os caminhos ópticos onde se

encontram os sensores remotos referenciados.

[63] Na Figura 4 é dado um exemplo de falhas físicas que podem ocorrer na rede ap

resentada na Figura 1. Considera-se a seguinte situação: existe um corte (80) na secção

de fibra (510) e um corte (81) na secção de fibra (521). Relembrar que as secções de

fibra (510) e (51 1) possuem o mesmo comprimento. O mesmo acontece com as

secções de fibra (520) e (521).

[64] Nas Figuras 5(a) e 5(b) estão representados os traços de RODT obtidos para os

canais de monitorização com comprimentos de onda centrais λ ΐ e λ2, respectivamente.

Para facilitar a compreensão do princípio de funcionamento do método de



monitorização proposto, os traços de RODT para o caso da Figura 1 (não existem

falhas físicas) são representados a tracejado, enquanto que os traços de RODT para o

caso da Figura 4 (ocorrência de falhas físicas), são representados com linhas contínuas.

[65] Na Figura 5(a) são representados os traços de RODT para canal de monitorização

com comprimento de onda central λ ΐ . Na posse da tabela da Figura 2, pode-se garantir

que não existem falhas físicas nas secções de fibra (500), (513) e (522), dada a

presença dos eventos reflectivos provocados pelos sensores remotos (600), (613) e

(622). Para verificar a existência de falhas nas secções de fibra (510), (511), (620) e

(621), é necessário obter ambos os traços para canais de monitorização com os com

primentos de onda centrais λ ΐ e λ2. Na Figura 5(b), onde é apresentado o traço de

RODT para o canal de monitorização com comprimento de onda central λ2, o evento

reflectivo causada pelo sensor remoto (610) não está presente. Como o evento re

flectivo do sensor remoto (611) está presente no traço da Figura 5(a), significa que

ocorreu uma falha física (80) e que essa falha se encontra indubitavelmente na secção

de fibra (511). A falha física (81) é detectada de forma semelhante: a presença do

evento reflectivo causado pelo sensor remoto (620) no traço da Figura 5(a) e ausência

do evento reflectivo causado pelo sensor remoto (621) no traço da Figura 5(b), atestam

que ocorreu uma falha física (81) na secção de fibra (521). A restante informação

presente no traço da Figura 5(b), nomeadamente a presença do evento reflectido

causado pelo sensor remoto (612), confirma a ausência de falhas físicas na secção de

fibra (512).

[66] O exemplo de aplicação do sistema de monitorização de RODT aqui apresentado

pode ser facilmente estendido a outros tipos de topologias de rede, desde que seja

possível proceder à integração do equipamento de RODT e dos sensores remotos na

camada física da rede de fibra óptica.



Claims
Sistema óptico de identificação de falhas físicas numa rede de fibra

óptica caracterizado por ser constituído:

- por um reflectómetro de domínio temporal (RODT) localizado num

ponto central da rede de fibra óptica, com capacidade de emissão de

pulsos de luz, preferencialmente de duração temporal curta e em mais

do que uma frequência, que possui uma fonte de luz capaz de gerar dois

ou mais canais de monitorização com comprimentos de onda central

distintos;

- por sensores remotos associados a um código de duas dimensões

(amplitude e frequência) localizados em pontos -chave da rede de fibra

óptica diametralmente opostos à localização do RODT e de forma a que

exista pelo menos um sensor remoto por secção de fibra num dado

caminho óptico;

- e por pelo menos um elemento sensível à frequência de pelo menos

dois canais de monitorização enviados pelo RODT.

Sistema óptico de identificação de falhas físicas numa rede de

fibra óptica de acordo com a reivindicação 1 caracterizado por a

fonte de luz ser constituída por pelo menos um laser de semi

condutor sintonizável em comprimento de onda.

Sistema óptico de identificação de falhas físicas numa rede de

fibra óptica de acordo com a reivindicação 2 caracterizado por o

laser de semicondutor ser sintonizável em comprimento de onda

numa gama entre 2nm a lOnm.

Sistema óptico de identificação de falhas físicas numa rede de

fibra óptica de acordo com a reivindicação 1 caracterizado por a

fonte de luz ser constituída por pelo menos um laser de semi

condutor de comprimento de onda fixo.

Sistema óptico de identificação de falhas físicas numa rede de

fibra óptica de acordo com a reivindicação 1 caracterizado por os

sensores remotos serem redes de Bragg.

Sistema óptico de identificação de falhas físicas numa rede de

fibra óptica de acordo com a reivindicação 5 caracterizado pelas

redes de Bragg serem uniformes.

Sistema óptico de identificação de falhas físicas numa rede de

fibra óptica de acordo com a reivindicação 5 caracterizado pelas

redes de Bragg serem phase-shifted.



Sistema óptico de identificação de falhas físicas numa rede de

fibra óptica de acordo com a reivindicação 1 caracterizado por o

acoplamento do RODT à rede de fibra ser feito através de um

componente óptico com capacidade de acoplar o sinal de

monitorização gerado pela fonte de luz do RODT e desacoplar o

sinal de monitorização reflectido pela rede e pelos sensores

remotos, localizado preferencialmente na primeira secção de fibra

da rede, logo após as ligações de todo o equipamento e

transmissão/recepção dos sinais de tráfego.

Sistema óptico de identificação de falhas físicas numa rede de

fibra óptica de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por

ser constituído por um elemento de filtragem óptica junto ao

receptor do RODT com capacidade de filtrar o sinal de

monitorização.

Sistema óptico de identificação de falhas físicas numa rede de

fibra óptica de acordo com as reivindicações 8 e 9 caracterizado

por o componente óptico e o elemento de filtragem óptica serem

um único componente, sendo esse componente preferencialmente

um acoplador WDM ou um acoplador divisor de potência com

capacidade de acoplar/desacoplar pelo menos duas bandas e s

pectrais diferentes.

Sistema óptico de identificação de falhas físicas numa rede de

fibra óptica de acordo com a reivindicação 1 caracterizado por a

fonte de luz do RODT operar em modo contínuo, sem a geração

de pulso, de forma a proceder de forma rápida à função prioritária

de detecção, identificação e localização de falhas físicas.

Sistema óptico de identificação de falhas físicas numa rede de

fibra óptica de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por

operar numa banda espectral distinta daquela alocada para

transmissão de tráfego.

Método para monitorização da estrutura física de redes ópticas,

utilizando o sistema óptico descrito nas reivindicações anteriores, car¬

acterizado por:

- obter as assinaturas individuais dos vários caminhos ópticos da rede,

simultaneamente no domínio temporal e no domínio da frequência,

para cada canal de monitorização gerado pelo RODT, de forma

sucessiva e cíclica;

- sintonizar sucessiva e ciclicamente, para cada canal de monitorização,



a fonte de luz do RODT tendo em conta cada um dos comprimentos de

onda alocados para monitorização;

- enviar o sinal óptico de monitorização para a rede;

- detectar a evolução da potência reflectida pelo sinal de monitorização

ao percorrer os diversos caminhos ópticos da rede e ao iluminar os

sensores remotos, no domínio temporal;

- registar a evolução da potência do sinal de monitorização no domínio

temporal pelo RODT , e analisar a atenuação de potência versus a

distância em fibra para cada um dos canais de monitorização;

- detectar a ocorrência de falhas recorrendo à comparação dos re

sultados com um código predefinido (em amplitude e frequência) para

cada sensor remoto.

Método para monitorização da estrutura física de redes ópticas de

acordo com a reivindicação 13 caracterizado por analisar os

eventos reflectivos e eventos não reflectivos gerados pelos

sensores remotos e detectados pelo RODT, detectar a ocorrência

de falhas, identificar a origem dessas falhas e proceder à sua

correcta localização.

Método para monitorização da estrutura física de redes ópticas de

acordo com a reivindicação 13 caracterizado por:

- alocar pelo menos um comprimento de onda para monitorização, por

cada par de caminhos ópticos cujo comprimento (caso de caminhos

ópticos numa configuração em série) ou cuja diferença em com

primento (caso de caminhos ópticos numa configuração em paralelo)

seja menor ou igual à resolução espacial do RODT;

- determinar o número total de canais de monitorização (M) o qual

devera ser igual ao número total de pares de caminhos ópticos que

verifiquem a condição anterior.

Método para monitorização da estrutura física de redes ópticas de

acordo com a reivindicação 13 caracterizado por predefinir as

características espectrais das redes de Bragg que constituem os

sensores remotos.

Método para monitorização da estrutura física de redes ópticas de

acordo com as reivindicações 15 e 16 caracterizado por

predefinir as características espectrais das redes de Bragg tal que

cada sensor remoto possua um número de redes de Bragg

uniformes igual ou maior que o número mínimo de comprimentos

de onda alocados para monitorização.
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