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RESUMO 
 

 

 

 A crescente necessidade de comunicação subaquática, seja para a 
comunicação entre pessoas, para operação de drones ou para analise de sistemas 
de monitoramento em tempo real tem estimulado o interesse em pesquisas para 
desenvolvimento de novas tecnologias que possam aprimorar os sistemas de 
comunicação subaquáticos hoje existentes. Neste trabalho será analisado o sistema 
de comunicação ótica sem fio no meio aquático, uma vez que, verifica-se que o 
sistema mais utilizado atualmente neste ambiente, que é o sistema de comunicação 
sem fio por meio da acústica não proporciona altas taxas de transmissão, as quais 
são necessárias para realizar o monitoramento por meio de vídeo ou para 
transmissão de uma grande quantidade de dados coletados por sensores em tempo 
real. Para realizar a analise será desenvolvido um protótipo do sistema de 
comunicação, para isso serão selecionados dispositivos de transmissão e recepção 
do sinal, dispositivo necessário para tratamento dos dados enviados e recebidos e 
por fim apresentada a metodologia de trabalho para realização dos testes. 
 
 
 
 
Palavras-chave: Altas taxas de transmissão. Ótica. Sem fio. Mobilidade. Custos. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 The growing need for underwater communication, it’s for communication 
between people, to operate drones or real-time analysis of  systems has stimulated 
interest in research to develop new technologies that can improve the currently 
existing underwater communication systems. This paper will analyze the system of 
optical wireless communication in the aquatic environment, because the most 
frequently used system today is the acoustic communication system, which not 
provide high transmission rates, which are necessary to perform video in real-time or 
transmission of a large amount of data collected by sensors. To perform the analysis, 
a prototype of the communication system will be developed, to do this is necessary 
select the transmission and reception of the signal, the device required for processing 
the data sent and received, and finally will be presented the work methodology. 
 
 
 
Keywords: High transmission rates. Optical Wireless communication. Mobility. Costs 
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1. INTRODUÇÃO 

 Atualmente a necessidade de comunicação no meio subaquático está 

crescendo em larga escala. Este tipo de comunicação é utilizado, por exemplo, para 

fins de monitoramento de instalações petrolíferas, monitoramento de submarinos, 

controle de poluição, comunicação entre submarinos, controle de drones submarinos 

que costumam ser utilizados na exploração petrolífera ou em pesquisas cientificas 

marinhas [1], além de ser necessária em expedições submarinas realizadas por 

mergulhadores, pois os mesmos precisam se comunicar durante o trajeto. 

 Além disso, a necessidade de realizar o controle remoto de 

equipamentos eletrônicos ocorre pelo fato de que a cada dia novos equipamentos 

vêm sendo desenvolvidos para realizar tarefas antes executadas por humanos ou 

tarefas que não eram executadas por impossibilidade de o ser humano executar com 

segurança. Tarefas repetitivas, perigosas ou que necessitam de uma alta taxa de 

precisão podem ser executadas de maneira mais eficiente por meio de aplicações 

robóticas. Mas determinadas decisões necessárias para que as tarefas sejam 

executadas de forma satisfatória, atualmente não são supridas somente por meio da 

inteligência artificial, necessitando de supervisão do ser humano em tempo real para 

tomada de decisões ou analise de dados que estejam sendo coletados e com isso 

realizar a determinação de uma próxima ação a ser executada. 

Para viabilizar comunicação para todas estas aplicações, são amplamente 

difundidos alguns métodos de comunicação, que se mostraram eficazes, mas 

possuem suas limitações. 

1.1. FIBRA ÓTICA 

A comunicação utilizando cabos de fibra ótica, por exemplo, proporciona altas 

taxas de transmissão, que podem chegar a casa dos 40 Gbps [2], possui imunidade 

a interferências eletromagnéticas, além de possuir um baixo nível de atenuação do 

sinal em função da distância entre os pontos de transmissão e recepção de dados. 

Todas estas características são desejáveis quando se projeta um sistema de 

comunicação para transmissão de dados, voz e vídeo, que é o que se deseja em 

atividades de monitoramento e pesquisa, onde a velocidade dos dados transmitidos 

é importante para um melhor aproveitamento das expedições, pois proporcionam 

reações imediatas às imagens e dados coletados. Sua maior desvantagem fica por 
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conta da ausência de mobilidade, pois, por se tratar de um meio de transmissão 

cabeado, a área de atuação é reduzida a área de cobertura deste cabeamento, além 

de que, quando se deseja realizar trabalhos em uma nova área, toda estrutura. 

1.2. ACUSTICA 

 A comunicação por meio da acústica é um meio de transmissão sem fio, ao 

contrário da fibra ótica, possui mobilidade e seu alcance é de vários quilômetros, 

mas sua taxa de transmissão é demasiadamente reduzida devido a velocidade 

relativamente lenta do som na água (cerca de 1500m/s [3]). Taxas de transmissão 

reduzidas (cerca de 100 Kbps para distâncias de até 1 km [4]) e taxas de erro de bit 

elevadas inviabilizam transmissões de dados e vídeo com qualidade e também a 

transmissão massiva de dados coletados por sensores ou a comunicação entre dois 

submarinos em uma expedição. Outros inconvenientes da comunicação acústica 

submarina incluem o efeito Doppler e potenciais perigos para os mamíferos 

marinhos, que restringem os níveis da potência de transmissão a ser utilizada [3]. 

1.3. COMPARATIVO 

Realizando uma analise do ponto de vista econômico, a utilização de 

sistemas de transmissão que utilizam como meio de propagação a fibra ótica, 

possuem um custo elevado se comparado a meios de comunicação sem fio, calcula-

se que o custo de implementação de um sistema de comunicação por meio de fibra 

ótica é cinco vezes superior ao custo de implementação de uma rede de dados sem 

fio [5], desta forma, do ponto de vista do custo operacional, a utilização de sistemas 

de comunicação sem fio leva vantagem em relação ao sistema implementado com 

fibras óticas. 

Sabendo que aplicações que se utilizam da comunicação subaquática 

necessitam de mobilidade aliada a uma elevada taxa de transmissão de dados, além 

de ser desejável um baixo custo de implementação, surge à alternativa aos meios de 

comunicação com base na acústica e na fibra ótica, que é o sistema ótico sem fio de 

transmissão de dados. Este método de transmissão possui altas taxas de 

transmissão, mobilidade, mas não possui um alcance tão bom quanto o modelo de 

transmissão acústico. Suas qualidades, deficiências e aplicabilidade serão objetos 

de estudo deste trabalho, onde serão avaliadas e testadas diferentes condições de 
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funcionamento, realizando um estudo de caso de cada uma delas e apresentando os 

resultados, comparando com as duas outras tecnologias citadas anteriormente. 

2. REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

Free-space optical (FSO) communication ou comunicação ótica sem fio é a 

tecnologia de transmissão de dados que alia mobilidade, alta taxa de transmissão de 

dados e um custo de implementação que chega a ser cinco vezes inferior ao custo 

de implementação da transmissão por meio da fibra ótica [5]. A transmissão ocorre 

na faixa do infravermelho em ambiente de propagação não confinado. 

Como nos sistemas tradicionais de comunicação via fibra óptica, é utilizado 

para envio de diferentes mensagens, como voz, vídeo, dados e etc. Como citado 

anteriormente, quando se fala em um meio subaquático, trata-se de uma opção para 

contornar a baixa taxa de transmissão dos sistemas acústicos e os custos e 

problemas de mobilidade quando da utilização de fibra ótica.  

Diferentemente da transmissão via fibra óptica, o sistema FSO não opera com 

uma transmissão confinada no meio de propagação. No estudo de caso proposto o 

meio de propagação será subaquático. O FSO é considerado um meio menos 

previsível que a fibra, devido ao meio de transmissão utilizado, que pode, por 

exemplo, causar atenuações e outras degradações aleatórias, afetando a recepção 

do sinal transmitido e a eficiência do sistema, também vale salientar que esta é uma 

tecnologia que opera em visada direta, ou seja, entre os elementos de interconexão 

não deve existir nenhum obstáculo [6]. 

Como visto anteriormente, comunicação ótica sem fio pode ser uma 

alternativa que une a mobilidade da comunicação acústica com a alta taxa de 

transmissão de dados do sistema de fibra ótica. Para propiciar o funcionamento 

deste sistema no meio aquático, o plano de necessidades precisa ser especificado e 

analisado para o correto funcionamento do sistema no meio proposto. Sabe-se que 

o sistema não pode necessitar de uma grande quantidade de energia, pois é 

desejável que o mesmo funcione por varias horas com uma quantidade limitada de 

energia. Analisando a questão de mobilidade, é desejável que o sistema opere 

mesmo que os receptores e emissores não estejam perfeitamente alinhados. Por 

fim, é necessário que o sistema propicie taxas de transmissão superiores a 1 Mbps. 

Analisando todas estas necessidades, verifica-se que precisa ser proposto um 
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sistema que alie alta taxa de transmissão de dados, baixo consumo de energia, 

tamanho reduzido e baixa complexidade. 

2.1. METODOLOGIA DE TRANSMISSÃO 

 Para operar o sistema de comunicação ótica sem fio que atenda o plano de 

necessidades descrito acima é necessário montar uma estrutura de comunicação 

onde os dois principais componentes a serem definidos são o foto emissor e o foto 

receptor. O diagrama constante da figura 1 demonstra a metodologia de transmissão 

a ser empregada no sistema de comunicação subaquático ótico sem fio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Diagrama referente ao sistema de transmissão ótico sem fio propagado no 
meio aquático. 

 

 O método de transmissão de dados a ser utilizado para transmissão da 

informação por meio da comunicação ótica sem fio é o método conhecido como On-

Off Keying (OOK). Este método de transmissão é mais comumente usado para 

transmitir o código Morse sobre frequências de rádio, embora, a princípio, pode ser 

usado em qualquer esquema de codificação digital, desta forma suas 

funcionalidades podem ser implementadas no sistema de transmissão ótico sem fio 

desde que analisados os efeitos de ruído, pois o OOK é bastante sensível a estes 

efeitos.  

 Seu funcionamento consiste em uma forma simples de modulação. Funciona 

com base na alternância da amplitude de um sinal que representa dados digitais 

como a presença ou ausência de uma onda portadora. De forma simplificada 

podemos dizer que a presença de um sinal durante um determinado tempo 

representa um binário um, enquanto que a ausência durante o mesmo tempo 

representa um binário zero. Alguns esquemas mais sofisticados podem variar estas 
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durações para transmitir informações adicionais [8]. A figura 2 representa a forma de 

onda de um sinal transmitido por meio da metodologia OOK, é possível visualizar 

que o valor binário zero é representado pela ausência de sinal e a presença de sinal 

representa o valor binário um. 

 
 

Figura 2: Representação de um sinal enviado por meio da metodologia On-Off 
Keying [13]. 
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2.2 SELEÇÃO DO FOTOEMISSOR 

 Como visto na figura 1, o sinal após processado e modulado será enviado ao 

dispositivo receptor por meio de um foto emissor. Para se definir qual foto emissor 

deve ser utilizado para o sistema subaquático de transmissão ótica sem fio alguns 

parâmetros devem ser analisados, com isso será verificada a compatibilidade e 

viabilidade de utilização do foto emissor, por fim, o que for melhor enquadrado será 

adotado no sistema a ser desenvolvido. Como alternativas analisaremos a utilização 

de LED ou o Laser Diodo. 

 Tanto o LED quanto o Laser Diodo são semicondutores emissores de luz, 

ambos possuem uma combinação de propriedades desejáveis para implementação 

do sistema de comunicação proposto, como tamanho, as faixas de comprimento de 

onda, a potência, a linearidade, a simplicidade de modulação, o baixo custo e a 

confiabilidade. 

  São dispositivos semicondutores polarizados diretamente por meio de junções 

PN. Os materiais utilizados na fabricação destes diodos são selecionados visando à 

transição direta e no seu processo de fabricação eles costumam ser 

demasiadamente dopados em relação aos diodos eletrônicos. O mecanismo para a 

produção de luz requer densidades de corrente de valor relativamente elevado em 

comparação com a maioria dos outros dispositivos eletrônicos. Cargas do fluxo de 

corrente tendem a espalharem-se de maneira amplamente distante, com isso elas 

atravessam a junção, diminuindo a densidade de corrente. Para superar este efeito 

de espalhamento, o fluxo de corrente se limita a uma pequena área. Para ajudar a 

limitar a luz para uma porção do dispositivo onde a uma taxa baixa de perdas, outras 

camadas dopadas são adicionadas em ambos os lados da junção PN. As junções 

resultantes são chamadas de homojunções ou heterojunções, dependendo da 

composição do material, estas junções servem para aumentar a eficiência 

operacional dos dispositivos. Efeitos da temperatura são importantes em 

semicondutores, a não dependência da temperatura leva ao aumento global no 

rendimento dos dispositivos, ao aumento da estabilidade, bem como da 

confiabilidade do dispositivo [9]. 

2.2.1 LED  

 O diodo emissor de luz (LED) é um diodo semicondutor (junção PN) que 

quando energizado emite luz visível. A luz consiste de uma banda espectral 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Diodo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Semicondutor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luz


18 

 

relativamente estreita e é produzida pelas interações energéticas do elétron. O 

processo de emissão de luz pela aplicação de uma fonte elétrica de energia é 

chamado eletroluminescência, seu esquemático pode ser visualizado na figura 3. 

 

Figura 3: Representação de um esquemático de um LED – 1-Anodo e 2 Catodo [14]. 

  

 Em qualquer junção PN polarizada diretamente, dentro da estrutura, próximo à 

junção, ocorrem recombinações de lacunas e elétrons. Essa recombinação exige 

que a energia possuída pelos elétrons seja liberada, o que ocorre na forma de calor 

ou fótons de luz. 

 No silício e no germânio, que são os elementos básicos dos diodos e 

transistores, entre outros componentes eletrônicos, a maior parte da energia é 

liberada na forma de calor, sendo insignificante a luz emitida, isso ocorre devido ao 

material possuir característica opaca, com isso os componentes que trabalham com 

maior capacidade de corrente chegam a precisar de irradiadores de calor 

(dissipadores) para ajudar na manutenção dessa temperatura em um patamar 

tolerável. Já em outros materiais, como o arsenieto de gálio (GaAs) ou o fosfeto de 

gálio (GaP), a quantidade de fótons de luz emitida é suficiente para constituir fontes 

de luz bastante eficientes. 

 A forma simplificada de uma junção PN de um LED demonstra seu processo de 

eletroluminescência. O material dopante de uma área do semicondutor contém 

átomos com um elétron a menos na banda de valência em relação ao material 

semicondutor. Na ligação, os íons desse material dopante removem elétrons de 

valência do semicondutor, deixando lacunas, fazendo com que o semicondutor 

torne-se do tipo P. Na outra área do semicondutor, o material dopante contém 

átomos com um elétron a mais do que o semicondutor puro em sua faixa de 

valência. Portanto, na ligação esse elétron fica disponível sob a forma de elétron 

livre, formando o semicondutor do tipo N. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Luz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Calor
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3ton
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sil%C3%ADcio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Germ%C3%A2nio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Elementos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diodos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transistor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arsenieto_de_g%C3%A1lio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Semicondutor
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banda_de_val%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Don
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 Os semicondutores também podem ser do tipo compensados, isto é, possuem 

ambos os dopantes (P e N). Neste caso, o dopante em maior concentração 

determinará a que tipo pertence o semicondutor. Se existem mais dopantes que 

levariam ao P do que do ao N, o semicondutor será do tipo P. Isso implicará, 

contudo, na redução da Mobilidade dos Portadores, que é a facilidade com que 

cargas N e P (elétrons e buracos) atravessam a estrutura cristalina do material sem 

colidir com a vibração da estrutura. Quanto maior a mobilidade dos portadores, 

menor será a perda de energia, portanto mais baixa será a resistividade. 

 Na região de contato das áreas, elétrons e lacunas se recombinam, criando 

uma fina camada praticamente isenta de portadores de carga, a chamada barreira 

de potencial, onde há apenas os íons doadores da região N e os íons aceitadores da 

região P, que por não apresentarem portadores de carga, isolam as demais lacunas 

do material P dos outros elétrons livres do material N. Um elétron livre ou uma 

lacuna só pode atravessar a barreira de potencial mediante a aplicação de energia 

externa (polarização direta da junção). Nesse ponto ressalta-se um fato físico do 

semicondutor: nesse material, os elétrons só podem assumir determinados níveis de 

energia (níveis discretos), sendo que os elétrons ocupam as bandas de valência e 

condução de maiores níveis energéticos. A região compreendida entre o topo da de 

valência e a parte inferior da de condução descrita na figura 4 é a camada chamada 

de bandgap. Se o material semicondutor for puro, não terá elétrons nessa banda. A 

recombinação entre elétrons e lacunas, que ocorre depois de vencida a barreira de 

potencial, pode acontecer na banda de valência ou na camada chamada de 

bandgap. A possibilidade de essa recombinação ocorrer no bandgap se deve à 

criação de estados eletrônicos de energia nessa área pela introdução de outras 

impurezas no material. 

 Como a recombinação ocorre mais facilmente no nível de energia mais próximo 

da banda de condução, podem-se escolher adequadamente as impurezas para a 

confecção dos LEDs, de modo a exibirem comprimentos de onda adequados para a 

emissão da cor de luz desejada. 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Resistividade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banda_de_condu%C3%A7%C3%A3o
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Figura 4: Representação de bandgaps em alguns materiais [9]. 

 

  A cor da luz emitida, portanto, dependente do cristal e da impureza de 

dopagem com que o componente é fabricado, pois dependendo da impureza 

dopante a ser utilizada, o bandgap do semicondutor será modificado. O LED que 

utiliza o arsenieto de gálio emite radiações infravermelhas, já realizando a dopagem 

com fósforo, a emissão pode ser vermelha ou amarela, de acordo com a 

concentração, utilizando-se fosfeto de gálio com dopagem de nitrogênio, a luz 

emitida pode ser verde ou amarela, com o uso de outros materiais, consegue-se 

fabricar LEDs que emitem luz azul, violeta e até ultravioleta [9]. 

 

Quadro 1: Relação entre o material dopante e a cor emitida. 

 

 Outro parâmetro importante que deve ser analisado em relação aos LEDs é a 

velocidade em quem o LED consegue realizar a troca de estado, pois este é um 

parâmetro vital para utilização do mesmo no sistema de comunicação proposto, já 

que velocidade é uma variável necessária para viabilidade do processo. Quanto a 

isso, verifica-se que dependendo de como o semicondutor for projetado, a 

velocidade de alternância de estado pode chegar à casa dos MHz, mas vale lembrar 

que quanto maior a velocidade, menor a durabilidade do dispositivo [9]. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arsenieto_de_g%C3%A1lio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Infravermelho
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 Por fim verifica-se que os LEDs expostos a temperaturas expressivamente 

altas tem seu desempenho reduzido, podendo se tornar não linear, mas geralmente 

possuem alta eficiência, estabilidade e confiabilidade. 

.  

2.2.2 Laser Diodo 

 Como qualquer tipo de laser, o laser semicondutor produz luz fortemente 

monocromática, coerente, com polarização e direção bem definidas. O 

funcionamento do laser semicondutor é similar ao funcionamento do díodo. A 

diferença está na geração de fótons que, para o caso do díodo, tem origem na 

emissão espontânea enquanto que no laser semicondutor tem origem na emissão 

estimulada. Em vez de meios ativos sólidos ou gasosos, o laser díodo utiliza uma 

junção PN para este efeito. As junções PN podem ser por sua vez junções do tipo 

'PPN' chamadas de heterojunções. Este novo tipo de junções confina a zona ativa 

do laser numa região muito pequena. Outra diferença entre o laser díodo e os lasers 

do estado sólido e gasosos reside na fonte de energia. Os lasers do estado sólido e 

gasosos utilizam luz como fonte de energia. O laser díodo utiliza por sua vez 

corrente elétrica através de junções p-n para injetar elétrons na zona de condução e 

lacunas na zona de valência. 

 Os lasers são formados por uma zona ativa dentro da cavidade laser onde 

ocorre emissão estimulada. Para que isso ocorra é aplicada uma corrente na junção 

PN do laser díodo. O caso mais clássico do laser diodo é o caso da homojunção, isto 

é, junção PN. Neste tipo de diodo, de homojunção, há a necessidade de altos 

valores de corrente de threshold, dependendo da aplicação, para que ocorra a 

geração de luz laser. Ainda a respeito do laser diodo de homojunção, esta corrente 

de threshold varia diretamente com a temperatura do diodo, característica esta 

desagradável. Portanto, este tipo de laser tem pobre fator ótico e baixa eficiência. 

Esta junção PN confina a zona ativa do laser a uma região do espaço relativamente 

grande em comparação com a heterojunção. Na heterojunção temos uma zona ativa 

entre os lados N e P extremo, ou seja, numa zona P. A limitação da zona ativa numa 

região menor do espaço no caso da heterojunção deve-se ao fato dos portadores 

estarem limitados em ambos os lados da região ativa pelas barreiras da 

heterojunção enquanto que os portadores na homojunção podem mover-se fora da 

zona ativa onde a recombinação radiativa ocorre.  
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 Os lasers semicondutores têm duas estruturas de emissão, que são a de 

emissão longitudinal e a de emissão vertical. Na primeira a luz é emitida na direção 

perpendicular à junção PN, enquanto que na segunda a luz é emitida ao longo da 

direção da junção PN. O tratamento destas duas estruturas é diferente, uma vez que 

a cavidade ressonante no primeiro caso pode atingir décimos de milímetro enquanto 

que a cavidade do segundo caso pode atingir no máximo centenas de nanômetros. 

A divergência do feixe dos lasers de emissão longitudinal é maior do que a 

divergência do feixe dos lasers de emissão vertical. A velocidade de transmissão de 

dados dos lasers de emissão longitudinal é superior à velocidade de transmissão 

dos lasers de emissão vertical. Desta forma podemos concluir que as vantagens dos 

lasers por emissão longitudinal são a elevada potência e velocidade de transmissão 

de dados em comparação com os lasers de emissão vertical. No entanto os lasers 

de emissão vertical são mais baratos, necessitam de baixa potência para emissão e 

a divergência do feixe é menor do que os lasers de emissão longitudinal [9]. 

 

Figura 5: Representação do laser diodo de emissão vertical [15]. 

 Adicionalmente a tudo que foi explicado a cerca do laser diodo, vale ressaltar 

que os mesmos são altamente sensíveis à mudança de temperatura e corrente 

elétrica, o comprimento de onda pode chegar a variar na proporção de 0,1nm/Cº 

[11], com isso comprometendo a eficiência do sistema em ambientes onde as 

condições ideais de operação não podem ser mantidas. Também vale ressaltar o 

custo elevado e a complexidade de operação de um sistema onde se utiliza como 

dispositivo emissor o laser diodo. 

 



23 

 

2.2.3 Seleção do fotoemissor mais adequado 

 Por meio da analise das características do LED e do Laser Diodo descritas nos 

parágrafos acima é possível elaborar uma tabela comparativa e com isso fazer a 

escolha do dispositivo mais adequado para implementação do sistema proposto.  

 

Tabela 1: Comparativo entre o LED e o Laser Diodo. 

LED Laser Diodo

Valores 

Mínimos ou 

máximos 

aceitos LED Laser Diodo

Largura de banda <200Mhz >1Ghz 1 MHz 1 1

Dependência de temperaturaBaixa Alta Baixa 1 0

Durabilidade Alta - 10^5 a 10^8 hrsMédia - 10^5 hrs Alta 1 0

Confiabilidade Alta Média Alta 1 0

Facilidade de aquisição Alta Média Média 1 1

Preço Baixo Médio Médio 1 1

Total 6 3

Características Pontuação
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 Realizando uma analise dos dados contidos na tabela 1, verifica-se que o LED 

é o dispositivo mais adequado para a aplicação proposta, uma vez que possui 

largura de banda suficiente, baixa dependência a variação de temperatura, alta 

durabilidade e confiabilidade, além da facilidade de se encontrar o produto no 

mercado e baixo preço. 

 Sabendo que o LED configura-se como a melhor opção, deve-se definir qual 

LED deve ser utilizado levando em consideração o meio aquático, que é onde o 

sistema será implementado e analisado. Sabe-se que o sistema ótico é altamente 

atenuado no meio aquático, desta forma deve-se selecionar um LED na qual a cor 

possua um comprimento de onda que permita um menor nível de atenuação. As 

figuras 6 e 7 demonstram o coeficiente de absorção da onda eletromagnética no 

meio aquático. 

  
Figura 6: Coeficiente de absorção da radiação eletromagnética em vários 

comprimentos de onda no meio aquático [4]. 
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Figura 7: Coeficiente de absorção da radiação eletromagnética em comprimentos de 

onda de luz visível no meio aquático [4]. 
 

Tabela 2: Tabelas de cores em função do comprimento de onda. 
 

Tensão de alimentação

Cor Frequência
Comprimento 

de onda

violeta 668–789 THz 380–450 nm > 3,0 V

azul 606–668 THz 450–495 nm > 3,0 V

verde 526–606 THz 495–570 nm 2,0V<>3,0V

amarelo 508–526 THz 570–590 nm 1,7V<>2,0V

Laranja 484–508 THz 590–620 nm 1,7V<>2,0V

vermelho 400–484 THz 620–750 nm > 1,7 V  
  

 Por meio da analise dos coeficientes de absorção expostos nas figuras 6 e 7 e 

da tabela 2 conclui-se que a utilização de LEDs com comprimento de onda na faixa 

dos 450 a 480 nanômetros, ou seja, o LED na cor azul se mostra como a melhor 

alternativa para viabilizar a transmissão ótica sem fio em um meio aquático, pois 

apresentará o menor nível de atenuação causada pelo meio. 
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2.3 SELEÇÃO DO FOTORRECEPTOR 

 Após definir o LED como o dispositivo emissor, é necessário definir o 

dispositivo receptor a ser empregado no projeto, pois o dispositivo receptor é o 

responsável por receber os sinais óticos, que serão tratados na interface de 

tratamento dos dados, a qual será explicada posteriormente. Para isso serão 

analisados os dispositivos denominados fotodiodo, fotodiodo avalanche, fotoresistor 

e o fototransistor. 

2.3.1 Fotodiodo 

 O fotodiodo é um dispositivo que converte energia luminosa em corrente 

elétrica, em polarização reversa, quando da incidência de luz, o fotodiodo faz a 

corrente transcorrer através do dispositivo. É um dispositivo de junção PN 

semicondutor cuja região de operação é limitada pela região de polarização reversa 

e caracteriza-se por ser sensível à luz. A aplicação de luz à junção resultará em uma 

transferência de energia das ondas luminosas incidentes (na forma de fótons) para a 

estrutura atômica, resultando em um aumento do número de portadores minoritários 

e um aumento do nível da corrente reversa. A corrente negra é a corrente que 

existirá sem nenhuma iluminação aplicada. A corrente retornará a zero somente se 

for aplicada uma polarização positiva igual a Vo. 

 

Figura 8: Simbologia do fotodiodo 

 A corrente reversa e o fluxo luminoso variam quase que linearmente, ou seja, 

um aumento na intensidade luminosa resultará em um aumento semelhante na 

corrente reversa. Podemos admitir que a corrente reversa é essencialmente nula na 

ausência de luz incidente. Como os tempos de subida e de queda (parâmetros de 

mudança de estado) são da ordem de nanossegundos, o dispositivo pode ser usado 

na aplicação de contagem ou comutação de alta velocidade. O germânio é mais 

adequado para luz incidente na região infravermelha, já que abrange um espectro 

mais amplo de comprimentos de onda do que o silício, apesar de sua corrente negra 

ser maior. O nível de corrente gerada pela luz incidente sobre um fotodiodo não é 

suficiente para que ele possa ser usado em um controle direto, sendo necessário 

para isto que haja um estágio de amplificação [12]. 
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 Existem duas maneiras de operar um fotodiodo. Ele pode funcionar como uma 

célula fotovoltaica (a incidência de luz gera tensão) ou como uma célula 

fotocondutiva (a incidência de luz gera corrente) [12]. A figura 9 mostra o gráfico das 

características dos fotodiodos. 

 

Figura 9: Modos de operação e curvas I x V [16]. 

 Além das características descritas acima, vale salientar que o fotodiodo é 

pequeno, robusto e acessível. 

 2.3.2 Fotodiodo Avalanche 

 O fotodiodo de avalanche opera polarizado no sentido inverso perto do ponto 

de avalanche quando poucos portadores de carga liberados provocam fortes 

correntes inversas. Quando um fóton incide na região sensível ele libera um par 

elétron-lacuna que se desloca para a região não dopada. Nessa região ele libera 

mais pares elétrons-lacuna num processo de avalanche que culmina com correntes 

muito mais intensas do que as obtidas por diodos comuns. Esse dispositivo não é 

linear, mas apresenta uma sensibilidade muito maior que os fotodiodos comuns e os 

fotodiodos PN. Para que o fotodiodo avalanche possa ser operado é necessária uma 

fonte de tensão que varia de 30 a 300 volts. Um esquemático do fotodiodo 

avalanche pode ser visto na figura 10. 
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Figura 10: Esquemático do fotodiodo avalanche [17]. 

2.3.3 Fotoresistor 

 O fotoresistor é um componente eletrônico passivo do tipo resistor variável, 

mais especificamente, é um resistor cuja resistência varia conforme a intensidade da 

luz que incide sobre ele. Tipicamente, à medida que a intensidade da luz aumenta a 

sua resistência diminui. O fotoresistor possui alta resistência, na casa dos 

megaohms quando não submetido a incidência luminosa. Quando exposto a luz, a 

resistência decresce de maneira linear chegando a poucas centenas de ohms. 

Verifica-se que o fotoresistor possui uma boa sensibilidade a presença de luz, por 

outro lado seu tempo de resposta não é o ideia para aplicações onde se necessita 

de uma alta frequência de operação. Na figura 11 pode ser visto um esquemático de 

um foto resistor. 

 

Figura 11: Esquemático de um fotoresistor [18]. 

2.3.4 Fototransistor 

 O fototransistor é mais um dispositivo que funciona baseado no fenômeno da 

fotocondutividade. Ele pode, ao mesmo tempo, detectar a incidência de luz e 

fornecer um ganho dentro de um único componente.  

 Como o transistor convencional, o fototransistor é uma combinação de dois 

diodos de junção, porém, associado ao efeito transistor aparece o efeito fotoelétrico. 

Em geral, possui apenas dois terminais acessíveis, o coletor e o emissor, sendo a 
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base incluída apenas para eventual polarização ou controle elétrico. Como nas 

outras células fotocondutivas, a incidência de luz (fótons) provoca o surgimento de 

lacunas na vizinhança da junção base-coletor. Esta tensão conduzirá as lacunas 

para o emissor, enquanto os elétrons passam do emissor para a base. Isso 

provocará um aumento da corrente de base, o que por consequência implicará numa 

variação da corrente de coletor beta vezes maior (lembrando que, para Ib sendo a 

corrente da base e Ic a do coletor, temos a relação Ic = a x Ib, onde a  é o ganho do 

transistor (fornecido pelo fabricante), sendo essa variação proporcional à intensidade 

da luz incidente. Como a base está normalmente desconectada, a corrente que 

circula por ela dependerá apenas do fluxo luminoso incidente. Assim, na ausência 

de luz, a corrente de base será zero e o fototransistor estará cortado, resultando na 

tensão do coletor igual à tensão de polarização Vcc. Quando há luz incidindo, a 

tensão no coletor irá diminuir devido ao aumento da corrente.  

 Devido ao ganho interno do fototransistor, o mesmo é altamente sensível à 

incidência de luz, por outro lado sua frequência de operação é apenas 

moderadamente alta (aproximadamente 250KHz). 

2.3.5 Seleção do fotorreceptor mais adequado 

 Com base nas informações descritas sobre alguns fotodetectores foi elaborada 

a tabela 3 para subsidiar a decisão de qual fotodetector deve ser utilizado no projeto.  

 
Tabela 3: Tabelas de cores em função do comprimento de onda. 
 

Fotodiodo

Fotodiodo 

avalanche Fotoresistores

Valores 

mínimos ou 

máximos 

aceitos Fotodiodo Fotodiodo avalanche Fotoresistores Fototransistores

Velocidade

Dezenas de 

Mhz até 

Dezenas de 

Ghz

Centenas 

de Mhz até 

Dezenas de 

Ghz Menor que 1 Hz Mhz 1 1 0 0

Tamanho Pequeno Pequeno Pequeno Pequeno 1 1 1 1

Ganho Unitário 100-10000 Pequeno Médio 0 1 0 1

Linearidade Execelente Não linear Baixa Alta 1 0 1 0

Preço Baixo Medio Baixo Baixo 1 0 1 0

Facilidade de aquisição Alta Alta Alta Alta 1 1 1 1

Performance perante ruído Alta Baixa Alta Médio 1 0 1 1

Total 6 4 5 4

PontuaçãoCaracterísticas

Alta

Fototransistores

Menor que 250 Khz

Pequeno

100-1500

Boa

Medio

Alta

 
 

 Realizando uma analise dos dados contidos na tabela 3, verifica-se que o 

fotodiodo é o dispositivo mais adequado para a aplicação proposta, uma vez que 

possui largura de banda suficiente, não necessita de tensões elevadas para seu 

funcionamento, como é o caso do fotodiodo avalanche, possui alta durabilidade e 
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confiabilidade, além da facilidade de se encontrar o produto no mercado e baixo 

custo. 

3. METODOLOGIA 

 Após analise das opções de fotoemissores e fotorreceptores, os dois principais 

componentes do sistema proposto, faz se necessário definir quais os circuitos que 

serão utilizados para viabilizar o funcionamento dos dois dispositivos, como visto na 

figura 1, está parte foi descrita como interface de tratamento de dados, que será o 

dispositivo que irá gerar os sinais, compactar os mesmos, além dos componentes 

necessários a alimentação do LED e do fotodiodo receptor. Para realizar o 

tratamento dos dados enviados e recebidos propõe-se a utilização de um 

microcontrolador, como o msp-430, que é um microcontrolador RISC de 16 bits 

voltado para aplicações de baixo consumo de energia, possui uma CPU pequena e 

eficiente, com muitos registradores, aceita uma vasta gama de periféricos, sendo 

que alguns deles inclusive trabalham sem utilizar a CPU. É um microcontrolador 

fabricado pela Texas Instruments. Os componentes eletrônicos necessários para 

alimentação do LED e do fotodiodo serão definidos no TCC 2, posteriormente a 

aquisição dos componentes, pois dependendo do modelo que será adquirido, 

diferentes características necessitam de serem analisadas antes da definição destes 

componentes. 

 Considerando que a proposta do estudo é realizar a analise de desempenho do 

sistema ótico de comunicação subaquática, a metodologia proposta para alcançar o 

objetivo determinado consiste em montar o hardware do sistema de comunicação 

subaquática e utilizando um aquário, realizar testes de envio e recebimento de sinais 

em diferentes condições, ou seja, em diferentes distâncias ou diferentes condições 

do meio, utilizando o osciloscópio para leitura do sinal que está sendo enviado e o 

que está sendo recebido, para posteriormente serem analisados por meio de 

gráficos que demonstrem o nível de atenuação e a taxa de erro de bit do sistema de 

transmissão ótico sem fio. A figura 12 mostra um esquemático da metodologia 

proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bit
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Figura 12: Esquemático da metodologia de medição. 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Para demonstrar a viabilidade do projeto proposto, foi definido um cronograma 

com as atividades que serão desenvolvidas durante a execução do TCC 2. Como 

pode ser visualizado no quadro 2, a execução da segunda etapa do projeto foi 

dividia em 5 meses, tendo inicio em fevereiro e previsão de termino para junho de 

2015 e as atividades a serem desenvolvidas foram dividas em aquisição dos 

componentes, definição do circuito de alimentação, testes, analise dos resultados e 

conclusão do trabalho. 

 

Quadro 2: Cronograma 
 

Fevereiro Março Abril Maio Junho

Aquisição dos 

componentes X

Definição dos 

circuitos de 

alimentação X X

Testes X X X

Analise dos 

resultados X X

Conclusão dos 

trabalhos X X  

Interface de 

tratamento dos 

dados 

 

 

 

Foto emissor 

(LED) 

 

 

 

Aquário 

(H2O) 

Foto detector 

(fotodiodo) 

 

 

 

Interface de 

tratamento dos 

dados 
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