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Resumo—O sistema implementado neste trabalho utiliza o
mesmo princípio do OTDR (Optical Time Domain Reflectometer),
que apresenta o término de um enlace óptico e confirma a
qualidade das fibras, conexões e emendas. Porém, este projeto
tem o objetivo de identificar exclusivamente a distância do
rompimento da fibra a partir do ponto de teste. O sistema de
controle foi desenvolvido baseado em lógica programável visando
obter um resultado de baixo custo, ainda que com uma precisão
menor do que de equipamentos comerciais.

Index Terms—OTDR, FPGA, Fibra óptica

I. INTRODUÇÃO

Equipamentos que identificam o rompimento de fibras em
enlaces são amplamente utilizados em sistemas de comunica-
ção óptico. O OTDR (Optical Time Domain Reflectometer),
além de detectar o ponto de interrupção da fibra, também
demonstra as perdas das emendas, seja por fusão ou conectori-
zação. Este trabalho apresenta os resultados da implementação
do projeto de um detector de rompimento de fibra óptica base-
ado em OTDR, de baixo custo e controlado por um dispositivo
FPGA. Os dados que o OTDR produz são tipicamente usados
para criar uma imagem chamada "rastreio"ou "assinatura".

O OTDR emite um pulso de luz em uma das extremidades
do enlace e observa as reflexões. Quando a luz que se propaga
pelo cabo encontra uma alteração da índice de refração,
causadas por exemplo por uma emenda, há uma atenuação
e, no caso de uma conexão, há normalmente um fenômeno
associado formando um pico na curva de atenuação conhecido
como efeito fresnel. A Figura 1 ilustra como esses eventos
aparecem na tela de um OTDR, com as respectivas distâncias
em que ocorreram.

II. ARQUITETURA DO DETECTOR DE ROMPIMENTO

O detector de rompimento implementado possui os seguin-
tes blocos funcionais: Monitor, Unidade de Controle (UC),
Laser Transmissor, Detector e Circulador.

A Unidade de Controle, representada pelo bloco FPGA na
Figura 2, recebe um comando de gatilho do PC e gera um
pulso elétrico para o laser. O laser transmissor emite um
pulso de luminoso que é transmitido pela fibra. O dispositivo
circulador direciona a propagação da luz, de modo que, a luz

Figura 1. Curva de Reflexão da Fibra.

produzida pelo laser propaga somente no sentido da fibra a
ser avaliada. Por outro lado, a radiação luminosa que retorna
no sentido oposto da transmissão é recebida no circulador e
direcionada somente para o módulo detector, que realiza a
transdução opto-elétrica da luz refletida e envia o sinal elétrico
para o conversor A/D. Além de gerar um pulso elétrico para
o laser, a UC também recebe o sinal digital do conversor
analógico-digital LTC1740 correspondente ao nível de luz
refletida na fibra. O conversor A/D opera a uma taxa de
6 Msps. Por fim, esses dados são transmitidos para o PC
utilizando uma interface UART para que os resultados possam
ser analisados. A análise dos resultados da medição é feita por
intermédio de um computador. Os dados são recebidos através
de uma interface serial e exibidos no monitor por uma interface
gráfica implementada com o software Python.

O circuito da Unidade de Controle foi implementado em
lógica programável e sua descrição será exposta na seção
seguinte.

III. IMPLEMENTAÇÃO

A arquitetura em lógica programável do detector de rompi-
mento de fibra foi dividida em quatro sub-blocos funcionais:

• Microblaze: Realiza o controle e a operação de todo
o sistema de medida. Este sistema de controle foi de-
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Figura 2. Arquitetura do Detector de Rompimento de Fibra.

senvolvido com um processador embarcado chamado
Microblaze;

• Gerador de Pulsos: Recebe parâmetros e o comando de
gatilho do processador Microblaze para gerar um pulso
elétrico para o laser;

• Aquisição de Dados: Recebe as amostras digitalizadas do
conversor A/D, processa e as transfere para o processador
Microblaze para que esses dados possam ser transmitidos
para o PC.

Conforme já mencionado, a Unidade de Controle (UC) foi
implementada em um FPGA e o código foi desenvolvido
utilizando System Verilog. A arquitetura está exposta na Figura
3.

Figura 3. Arquitetura do Projeto de Lógica Programável.

A. Processador Microblaze

O bloco Processador Microblaze é uma propriedade inte-
lectual (IP) de um processador cuja arquitetura é desenvolvida
utilizando hardware programável (soft-processor). Como um
soft-core processor, o Microblaze é implementado inteiramente
com blocos lógicos configuráveis e memórias disponíveis no
FPGA. Este Soft-core pode ser utilizado somente em FPGA´s
do fabricante Xilinx.

Basicamente o processador possui um módulo de comunica-
ção UART para receber os parâmetros de controle do sistema
e transmitir os níveis das amostras refletidas pela fibra. Os
sinais recebidos são separados em dois barramentos, um para
o gerador de pulsos e outro para o bloco de aquisição de dados.

O primeiro conjunto de parâmetros gerencia o disparo
de pulsos na fibra, assim como as suas características. Por
exemplo, a largura e a quantidade de pulsos a serem gerados
no teste da fibra.

O segundo barramento controla a taxa de amostragem
da leitura do conversor analógico-digital e recebe os dados
processados do sistema de aquisição.

B. Gerador de Pulsos

O bloco Gerador de Pulsos tem a função de produzir pulsos
elétricos para o laser. O bloco possui alguns sinais de controle
que definem o comportamento do sinal a ser gerado. Uma vez
que é detectado o gatilho para o início do processo de geração,
os pulsos começam a serem gerados.

Os sinais num_pulso e largura_pulso determinam a quanti-
dade e largura dos pulsos a serem gerados. A Figura 4 ilustra
uma forma de onda do processo de geração de um pulso
com largura, ou número de ciclos de clock, definidos por
largura_pulso.

clock

gatilho

num_pulso 1

largura_pulso LARG_PULSO

pulso

Numero de ciclos definos pelo parâmetro LARG_PULSO

Define o numero de pulsos gerados

Figura 4. Forma de Onda do Gerador de Pulsos.

C. Aquisição de Dados

O módulo Aquisição de Dados é responsável por receber os
dados digitalizados do detector de luz, processar e transferi-
los para o processador Microblaze para que sejam transmitidos
para o PC por meio de uma interface de comunicação UART.

Conforme mencionado anteriormente, o teste consiste na
transmissão de N pulsos de luz e a respectiva leitura de
reflexão de cada um deles. A Figura 5 apresenta a primeira
sequência de amostras lidas do conversor ADC durante a
transmissão do primeiro pulso óptico. A primeira sequência de
amostras lidas do conversor ADC (m0,m1,m2,mk−2,mk−1) é
armazenada diretamente na memória RAM.

Figura 5. Processo de Aquisição de Dados.

Considerando que o comprimento máximo de fibra anali-
sada é de 100 km e que a reflexão de um feixe de luz demora 1
ms para percorrer essa distância, a capacidade (C) da memória
RAM a ser utilizada para armazenar as amostras relativas ao
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nível de luz refletida fornecidas pelo conversor A/D é dada
por:

C =
TMR

MPA
=

10−3

167.10−9
= 6000, (1)

onde TMR corresponde ao tempo máximo de reflexão, MPA
é o mínimo período de amostragem (1/(6Msps)) e C é
a capacidade mínima da memória RAM para ser possível
identificar rompimento da fibra a uma distância de 100 km.
Portanto, foi utilizada uma memória RAM com a capacidade
de 8192x14 bits.

A Figura 6 apresenta a segunda sequência de amos-
tras capturadas pelo conversor ADC durante a geração
do segundo pulso óptico. Para cada uma das amostras
(n0,n1,n2„nk−2,nk−1), é calculada a média aritmética entre o
valor recebido e o já armazenado. O resultado deste cálculo é
armazenado na mesma posição da memória RAM. Este proce-
dimento de calcular a média entre o dado armazenado e o dado
recebido e depois armazenar o resultado é repetido até que
a última sequência de dados correspondente ao último pulso
gerado seja recebida. Quando a última amostra é recebida e
processada, a transmissão dos dados para o PC é iniciada.

Figura 6. Processo de Aquisição de Dados.

IV. RESULTADOS

O projeto de lógica programável do OTDR apresentado nas
seções anteriores foi modelado e simulado em System Verilog
[1] para verificar o seu correto funcionamento. Os hardware
descrito foi então sintetizado com as restrições de tempo para
o clock de operação do sistema. A síntese e simulação foram
realizadas utilizando as ferramentas fornecidas pelo fabricante
(Xilinx) do FPGA empregado nos testes, Vivado 2016.4 e
ISIM. O dispositivo escolhido é da família Kintex-7 e possui
o código xc7k325tffg900-2.

Este tipo de dispositivo FPGA é construído com blocos
lógicos configuráveis (CLB) interconectados através de uma
matriz de roteamento.

Um elemento CLB possui dois slices oito geradores de
funções lógicas, ou lookup-tables (LUT), oito registradores e
multiplexadores. Estes elementos são usados durante o pro-
cesso de síntese para implementar as funções combinacionais,
aritméticas e sequenciais necessárias para realizar o circuito
desejado. Depois da compilação, o software Vivado gera um
relatório de utilização de recursos e de desempenho.

A Tabela I expões os resultados de implementação em lógica
programável da Unidade de Controle.

Tabela I
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS

Recursos
Parâmetro Utilização Disponível Utilização %
Registradores 41700 407600 10.23
LUT 100009 267500 37.38
BRAM 100 445 22.47

O detector de rompimento possui algumas limitações com
relação a precisão da medida de distância de rompimento, ±
16 metros para um rompimento a 100 km.

CONCLUSÃO

Este artigo apresenta os conceitos básicos de um refletôme-
tro óptico e os resultados obtidos da implementação de uma
solução de baixo custo de um detector de rompimento de fibra
baseado em OTDR.

Com o emprego de um dispositivo lógico programável,
FPGA, pode-se obter um resultado com um custo baixo
se comparado com as soluções comerciais. Entretanto, por
utilizar uma baixa taxa de amostragem, 6 Msps, a precisão
obtida é inferior aos valores observados em equipamentos
profissionais.

Trabalhos futuros poderiam empregar um conversor
analógico-digital com uma taxa de amostragem superior a
utilizada neste trabalho, como por exemplo o dispositivo
ADS802, que opera com uma frequência de até 10MHz com
preço aproximado ao compomente utilizado neste projeto.
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