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O desenvolvimento tecnológico na produção de fibras e o aparecimento de amplificadores

de fibra dopada de Érbio (EDFA) permitiu reduzir a importância da atenuação no desempenho dos

sistemas de comunicações ópticas. A dispersão cromática e o parâmetro de chirp dos emissores

ópticos usados são actualmente os factores limitativos do aumento da capacidade dos sistemas.

É apresentado um método que permite obter directamente o parâmetro α de chirp do

emissor óptico utilizado e a dispersão cromática D de uma fibra óptica. O método baseia-se na

resposta em frequência para pequenos sinais do emissor óptico e de um meio dispersivo, constituído

por uma fibra óptica e por um EDFA. Nestas condições são observados picos de ressonância na

resposta em frequência do conjunto, originados pela interferência entre os comprimentos de onda da

portadora e das bandas laterais. Para valores de chirp compreendidos entre –10 e 10 este método

apresenta incertezas bastante reduzidas.

São apresentados resultados experimentais obtidos para o parâmetro α de chirp de um laser

DFB e para a dispersão cromática D de uma fibra nomomodo na 3ª janela de transmissão (1550

nm). Os resultados apresentam uma incerteza pequena e encontram-se dentro dos valores esperados

teoricamente.
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