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RESUMO 

 

MAZULQUIM, D. B. Projeto e fabricação de nanoestruturas plasmônicas para 

aplicações em óptica difrativa. 2016. Tese (Doutorado) - Escola de Engenharia de São 

Carlos, Universidade de São Paulo, 2016. 

 

A plasmônica é a área que faz a junção entre fotônica e nanoestruturas. As 

implicações tecnológicas resultantes do acoplamento entre campos eletromagnéticos e 

oscilações eletrônicas em um material condutor fazem desta área uma das mais excitantes da 

óptica atualmente. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é o projeto, fabricação e 

caracterização de nanoestruturas metálicas visando aplicações em óptica difrativa, incluindo 

filtros e lentes. Inicialmente, uma extensa revisão bibliográfica permitiu definir quais tipos de 

estruturas seriam abordadas, levando em conta tanto a capacidade computacional para fazer a 

modelagem numérica quanto a infraestrutura necessária na fabricação dos elementos. A 

primeira estrutura analisada foi um filtro óptico baseado em ressonância de modo guiado e 

ressonância plasmônica. Foram projetados e fabricados três filtros operando no azul, verde e 

vermelho. Resultados experimentais mostraram eficiência acima de 80% e largura de banda 

em torno de 20 nm, consideravelmente menor que os ~60 nm obtidos previamente na 

literatura considerando estrutura semelhante. Foi possível verificar as cores puras associadas 

à ressonância de modo guiado. Além disso, foi demonstrado como gerar as três cores 

                                     usando apenas o filtro vermelho. A segunda estrutura 

proposta consiste em uma lente tipo zonas de Fresnel integrada com um filme metálico. 

Resultados numéricos identificaram uma estrutura ressonante do tipo Fabry-Perot que 

possibilita uma redução dos lóbulos laterais gerada pela lente por um fator 3.0 na polarização 

TM e 4.8 na polarização TE. A estrutura foi fabricada usando litografia por nanoimpressão. 

Por fim, a terceira estrutura analisada foi um holograma binário baseado em metassuperfície, 

cuja célula básica é composta de um ressoador tipo nanorod. Foi proposta uma geometria na 

q        f   nç     f     nt           nt   é  g      π  n  pendente do comprimento de onda. 

Assim, o holograma pode operar em uma faixa espectral definida pela largura de banda 

transmitida. É descrito o inicio da fabricação do elemento usando litografia por feixe de 

elétrons. 

 

Palavras-chave: Plasmônica, Nanoestruturas, Nanofabricação 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

MAZULQUIM, D. B. Design and fabrication of plasmonic nanostructures for 

applications in diffractive optics. 2016. Tese (Doutorado) - Escola de Engenharia de São 

Carlos, Universidade de São Paulo, 2016. 

 
 Plasmonics is a field of study that merge photonics and nanostructures. The 

advanced technological implications makes it one of the most exciting field in Optics in 

current days. Therefore the objective of this study is the design and fabrication of metallic 

nanostructures aiming at applications in diffractive optics.  Firstly, an extensive literature 

review allowed to define what types of structures would be addressed, taking into account 

b t    ftw          t  n   n  t     q       nf   t  ct    f   t        nt ’ f b  c t  n. The 

first analyzed structure was an optical color filter based on guided mode resonance and 

surface plasmon resonance. Three filters, operating in blue, green and red, were designed and 

fabricated using interferometric lithography. Experimental results show above 80% efficiency 

and ~20 nm bandwidth, which is significantly smaller than ~60 nm previously obtained in the 

literature with similar structures. It was possible to show the pure colors associated with the 

modal resonance. Furthermore, it was shown how to obtain the primary red, blue, and green 

colors using only the red filter.  The second structure proposed consists of Fresnel zones 

plates integrated with a metallic film. Numerical results show a resonant structure which 

enables side lobe reduction by a factor 3.0 in the TM polarization and 4.8 in the TE 

polarization. This structure was fabricated using nanoimprint lithography. The third analyzed 

structure was a binary hologram based on metasurface whose basic cell is composed of a 

nanorod metallic resonator. The phase difference between two elements is equal to π, 

regardless of the wavelength; thus, the hologram operates in a spectral band defined by 

transmitted bandwidth. The first steps of its fabrication process using electron beam 

lithography are presented and described.  
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 MOTIVAÇÃO 

 Uma das principais características das sociedades modernas é a demanda cada vez 

maior de dispositivos optoeletrônicos rápidos, compactos, integrados e de baixo custo. 

Durante o século XX houve um extraordinário avanço na área da eletrônica. O estudo de 

materiais semicondutores e o conhecimento de suas propriedades eletromagnéticas, aliado ao 

enorme avanço nos processos de fabricação, permitiram o desenvolvimento de dispositivos 

que fazem o processamento da informação em escala nanométrica. A miniaturização de 

componentes eletrônicos e o aumento da velocidade de processamento possibilitaram uma 

revolução no desenvolvimento de dispositivos portáteis tais como computadores, 

smartphones, câmeras digitais, etc, resultando em profundas mudanças políticas, econômicas, 

científicas e sociais. Nos dias atuais, a produção de microprocessadores comerciais contendo 

transistores da ordem de 30 nm é rotina para grandes companhias. Embora a miniaturização 

dos transistores contribua para o aumento de seu desempenho [1] existe um problema 

fundamental no que se refere ao transporte da informação digital entre os vários 

componentes.  O "empacotamento" de unidades de processamento leva a um aumento 

exponencial do número de interconexões. Ao contrário dos transistores, o atraso temporal 

decorrente das interconexões aumenta substancialmente com a miniaturização [2], 

estabelecendo um limite na velocidade de processamento de circuitos digitais. Este limite 

fundamental impede o processamento eletrônico a velocidades superiores a ~10 GHz.   

 O século XX também foi marcado pelo estabelecimento das comunicações ópticas. O 

desenvolvimento de lasers e fibras ópticas eficientes permitiu que se transmitisse um enorme 

volume de dados entre pontos distantes, a altas taxas, usando um dielétrico de alta 

transparência como meio de transmissão e a luz como portadora do sinal. Sistemas de 

multiplexação permitiram o envio de vários sinais usando um único canal, aumentando a 

largura de banda de transmissão [3]. A partir desta conjuntura, surgiram especulações de que 

dispositivos fotônicos poderiam substituir a eletrônica no processamento da informação, 

levando a uma nova geração de computadores baseados em chips ultrarrápidos. Contudo, a 

fotônica esbarra em uma restrição física intrínseca: a propagação da luz em meios dielétricos 

é limitada pela difração [4], não sendo permitido o confinamento da energia eletromagnética 

em dimensões menores que  λ/2, onde λ é o comprimento de onda no meio. Em frequências 
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ópticas,          t  é             1 μ . Critérios rigorosos de resolução foram estabelecidos 

por Abbe [5] e Rayleigh [6].  

   n      n     q   f     t   t  -       g  nt    t  ç         t  n c       t      

   nç    t      n     n    n  t     ç      c    n nt     da ordem de nm   porém a 

velocidade de processamento já se aproxima de um limite físico fundamental devido às 

interconexões eletrônicas, impedindo novos avanços tecnológicos. Por outro lado, a fotônica 

pode fornecer taxas de processamento inacessíveis à eletrônica, porém seu baixo nível de 

miniaturização                 μ      faz com que a combinação das duas tecnologias em um 

mesmo circuito seja complicada. O ideal seria ter o melhor dos dois mundos: um circuito com 

dimensões nanométricas que possa conduzir sinais elétricos e ópticos [7]. Além disso, a 

transposição da barreira representada pelo limite de difração permite o desenvolvimento de 

uma nova geração de dispositivos fotônicos como sensores e detectores ultrassensíveis e 

sistemas de imagem com resolução nanométrica, entre outros [8]. 

 Nesse contexto, o estudo de nanoestruturas metálicas vem recebendo cada vez mais 

atenção devida à sua habilidade sem precedentes em gerar, manipular e detectar luz em 

nanoescala [9]. O avanço nos processos de fabricação e caracterização permitiu um estudo 

sistemático das propriedades singulares oferecidas por nanoestruturas metálicas inseridas em 

meio dielétrico. A esse novo ramo de estudo deu-se o nome de plasmônica.  

 O desenvolvimento da plasmônica pode servir como uma ponte entre a fotônica e a 

eletrônica, levando a uma nova classe de dispositivos. A figura 1.1a mostra diferentes 

domínios em termos da velocidade de operação e do tamanho do dispositivo, baseados nas 

propriedades dos semicondutores (eletrônica), dielétricos (fotônica) e metais (plasmônica), 

sendo que no passado os elementos eram relativamente grandes e lentos. As linhas 

pontilhadas representam limitações físicas: eletrônica é limitada pelo atraso nas interconexões 

(~ 10 GHz) e a fotônica é limitada pela difração (~ 1 μ ) [10]. Na figura 1.1b é mostrado o 

número de publicações na área de plasmônica e de cristais fotônicos a cada ano, para efeito 

de comparação. Verifica-se um número crescente de publicações na área de plasmônica, 

enquanto que o número de publicações na área de cristais fotônicos apresenta sinais de 

saturação. A plasmônica vem atraindo cada vez mais interesse acadêmico, e em anos recentes 

se tornou um dos ramos mais excitantes da fotônica [11].  
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Figura 1.1       (a) Diferentes domínios em termos de velocidade de operação e dimensão do 
dispositivo, adaptado de [10] e (b) número anual de publicações na área de 
plasmônica e de cristais fotônicos para efeito de comparação, adaptado de [11]. 

 

 A seguir será feita uma introdução histórica e um levantamento bibliográfico geral das 

principais estruturas plasmônicas passivas, mostrando como o entendimento da óptica na 

interface metal-dielétrico levou ao desenvolvimento de dispositivos fotônicos mais eficientes, 

com aplicações em diversas áreas. Também são abordadas as técnicas litográficas mais 

usadas na fabricação de nanoestruturas metálicas. Como o estudo aqui compreendido trata de 

mais de um tipo de estrutura plasmônica, as respectivas bibliografias e motivações 

específicas são apresentadas no início de cada capítulo que trata dos resultados     capítulos 3, 

4 e 5.  

 

1.2 ÓPTICA NA INTERFACE METAL-DIELÉTRICO: PLASMÔNICA 

 O termo plasmonics foi proposto em 2000 pelo grupo do professor Harry Atwater 

[12,13] e refere-se ao estudo da geração, propagação e detecção das ondas plasmônicas, que 

são excitações eletrônicas acopladas a um campo eletromagnético, geralmente na interface 

metal-dielétrico. O acoplamento entre o campo eletromagnético e as cargas livres no metal 

gera uma onda que se propaga na interface metálica, chamada plasmon poláriton de 

superfície (surface plasmon polariton - SPP), cujos detalhes teóricos são abordados no 

capítulo 2. Duas características singulares distinguem as ondas SPP: (1) ela está altamente 

confinada à interface metal-dielétrico, sendo evanescente tanto no dielétrico como no metal e 

(2) seu comprimento de onda,  λspp, é sempre menor que o comprimento de onda da excitação 
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λ. Essas características permitem o desenvolvimento de estruturas nanométricas operando em 

frequências ópticas. A luz incidente é convertida em onda SPP, processada abaixo do regime 

de difração (propagada, focalizada, modulada, etc.) e então reconvertida em luz com 

propriedades difrativas, como esquematizado na figura 1.2 [14]. 

 

 
 

Figura 1.2        Configuração básica de um dispositivo plasmônico, no qual o regime difrativo é 
usado para excitar e desacoplar a luz emitida, adaptado de [14]. 

 

 A história da plasmônica remonta a pelo menos um século. Em 1902, Robert W. 

Wood notou que, em certos comprimentos de onda bem definidos, ocorre uma variação 

repentina na intensidade da luz difratada por redes metálicas [15]. Além disso, ele verificou 

que essas variações surgem apenas quando a onda incidente está polarizada com o campo 

magnético paralelo às ranhuras da rede. Este efeito ficou conhecido como anomalia de Wood, 

já que não podia ser explicado pela teoria padrão da difração disponível à época.  A primeira 

interpretação física deste efeito foi proposta por Lord Rayleigh em 1907: a anomalia ocorre 

em um comprimento de onda no qual a onda espalhada emerge tangencialmente à superfície 

da rede de difração [16,17]. Porém havia algumas discrepâncias entre os dados de Wood e as 

previsões de Rayleigh. Em 1936, J. Strong mostrou que o formato e a localização das 

anomalias dependem não só do período da rede, mas também do metal [18], aspecto não 

considerado na conjectura de Rayleigh. Em 1941, U. Fano explicou as anomalias em termos 

da excitação de ondas de superfície, cujo vetor depende da geometria das ranhuras e é 

paralelo à superfície da rede [19]. David Pines, em 1956, atribui a perda de energia de 

elétrons rápidos na superfície de metais às suas oscilações coletivas, e introduziu o termo 

plasmon para se referir ao quantum de energia dessas oscilações [20]. Neste mesmo ano, U. 

Fano definiu o termo polariton para representar o acoplamento entre o plasmon e o campo 

eletromagnético de excitação [21]. Em 1957, Ritchie detalhou teoricamente a existência de 

excitações eletrônicas coletivas na superfície de um metal [22], fato demonstrado 

experimentalmente em 1959 por Powell e Swan [23,24]. Em 1960, a oscilação coletiva dos 

elétrons na superfície de um metal foi denominada surface plasmon [25]. Finalmente, em 
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1968, H. Raether, E. Kretschmann e A. Otto apresentaram técnicas para a excitação de ondas 

SPP [26,27]. 

 Apesar de alguns efeitos da onda SPP serem conhecidos a décadas, o campo da 

plasmônica ressurgiu com grande interesse apenas no final do século XX, com a publicação 

de três trabalhos pioneiros: (1) a demonstração teórica do guiamento óptico em nanoescala no 

visível e infravermelho [28], (2) a descoberta que filmes metálicos com buracos nanométricos 

podem apresentar transmissão extraordinária [29], muito superior à esperada pela teoria de 

difração e (3) a proposição da lente perfeita, que tem o poder de focar todas as componentes 

de Fourier de uma imagem 2D, inclusive as componentes evanescentes [30]. A partir desses 

trabalhos o desenvolvimento de elementos baseados em plasmons de superfície ocorreu de 

forma acelerada, com aplicações em diversas áreas. O confinamento da luz em nanoescala 

permitiu o desenvolvimento de sistemas de imagem que operam abaixo do limite de difração 

[31-33]. Na área de células fotovoltaicas, o confinamento da luz permitiu o aumento da 

absorção e redução de espessura, proporcionando novas opções de projetos de painéis solares 

[34,35]. A indústria de biossensores vem desenvolvendo dispositivos baseados em 

nanopartículas metálicas ou nanoburacos, que atuam como transdutores e convertem 

pequenas variações no índice de refração local em deslocamento espectral [36,37]. O 

conhecimento das propriedades quânticas do acoplamento entre o campo eletromagnético e 

as cargas livres da superfície do metal abre um horizonte para o desenvolvimento de 

dispositivos como fontes de luz de um único fóton, transistores e circuitos ópticos ultra 

compactos [38,39]. O uso do grafeno permitiu o desenvolvimento de elementos ativos, em 

que o controle da densidade dos portadores de carga pode fazer a modulação da onda SPP 

[40,41].  

 Uma classe especial de dispositivos plasmônicos recentemente reportados são os 

chamados metamateriais [42-44]. Existem muitas definições e classificações, mas de maneira 

geral um metamaterial pode ser entendido como um material artificial composto de unidades 

básicas de dimensões muito menores que o comprimento de uma onda incidente. Deste modo 

pode-se obter um meio efetivo cuja resposta óptica pode ser sintonizada de acordo com a 

geometria das unidades básicas, onde ocorrem ressonâncias locais. Metamateriais exibem 

propriedades não observadas nos materiais constituintes [45]. O desenvolvimento dessa 

classe de material permitiu o acesso a novos domínios ópticos, possibilitando novas 

funcionalidades: índice de refração negativo [46-50], materiais com propriedade chiral mais 

eficientes que cristais ópticos [51,52], manto da invisibilidade (optical cloaking) [53-56], 
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entre outros. O domínio desses materiais permite o desenvolvimento de dispositivos 

integrados que combinam diversas funcionalidades, os chamados metadevices [57].  

 Dentro da classe de metamateriais uma subclasse se destaca: as metassuperfícies 

(metasurfaces), que são estruturas planares compostas por um conjunto de ressoadores locais 

de dimensões e separações muito menores que o comprimento de onda incidente. Variando os 

parâmetros geométricos dos ressoadores pode-se sintonizar as propriedades da onda 

espalhada, como amplitude, fase e polarização. Deste modo, as metassuperfícies têm a 

capacidade de moldar uma frente de onda incidente de modo arbitrário, com resolução abaixo 

do comprimento de onda, utilizando o princípio de Huygens [58]. Ao contrário de 

componentes ópticos convencionais onde a mudança na frente de onda ocorre via 

propagação, nas metassuperfícies a mudança nas propriedades da luz ocorre de maneira 

abrupta. Vários trabalhos têm sido reportados recentemente explorando essa característica: 

generalização das leis da reflexão e refração [59,60], realização de lentes ópticas planas [61-

63], geração de vortex óptico [64], mudança no estado de polarização da luz [65,66], 

produção de hologramas [67-70], entre outros.  Nesses casos, os ressoadores são também 

conhecidos como nanoantenas ou antenas ópticas [71,72], pois são projetados para 

eficientemente converter radiação óptica propagando no espaço livre em energia localizada, e 

vice-versa. Embora o conceito seja análogo às antenas convencionais em micro-ondas e 

ondas de rádio, nas nanoantenas as propriedades ópticas são dominadas pelas ressonâncias 

plasmônicas localizadas. As metassuperfícies, representadas por um conjunto de nanoantenas, 

oferecem uma capacidade única de controlar a luz usando componentes planares [73], 

facilitando a integração com processos de nanofabricação já estabelecidos.  

 Após a contextualização e apresentação de uma visão geral das principais estruturas 

plasmônicas reportadas recentemente será feita uma breve descrição dos principais processos 

envolvidos na fabricação de nanoestruturas metálicas.  

 

1.3  FABRICAÇÃO DE NANOESTRUTURAS METÁLICAS 

1.3.1  LITOGRAFIA 

 A consolidação da plasmônica como um dos campos mais explorados da fotônica 

atualmente deve-se, em grande parte, aos avanços nos processos de fabricação e 

caracterização, que permitiram um estudo sistemático de estruturas metálicas com geometrias 

bem definidas e com dimensões cada vez mais reduzidas. Durante décadas, a necessidade da 
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miniaturização dos transistores requerida pela indústria de semicondutores alavancou 

investimentos maciços em nanofabricação. Este processo levou ao desenvolvimento de um 

vasto conjunto de técnicas e equipamentos, que agora são usadas no contexto da plasmônica 

[74]. O principal processo associado a fabricação de nanoestruturas é a litografia. A palavra 

litografia vem do grego lithos (pedra) e grafién (escrita), e no contexto da nanofabricação 

significa um processo no qual um padrão de escala nanométrica, previamente projetado, é 

transferido para um substrato. Um material amplamente usado para este fim é o fotoresiste.  

 O fotoresiste é um material polimérico sensível à luz, que tem sua estrutura molecular 

modificada quando exposto à radiação eletromagnética. As regiões do fotoresiste expostas a 

um determinado tipo de radiação - geralmente ultravioleta (UV) - têm sua resistência química 

a um determinado solvente alterada.  Existem dois tipos de fotoresistes: positivo, no qual as 

regiões expostas à radiação eletromagnética se tornam solúveis no revelador; e negativo, no 

qual regiões expostas se tornam insolúveis ao revelador. Materiais poliméricos a base de 

polimetilmetacrilato (polymethyl methacrylate - PMMA) são comumente usados. A aplicação 

desse material sobre um substrato é feita em um equipamento chamado spin coater, no qual o 

substrato é preso em uma base giratória por meio de um sistema de sucção a vácuo. Com a 

base giratória em repouso aplica-se uma pequena quantidade de fotoresiste no centro do 

substrato, e logo em seguida tem início o processo de rotação. Devido à força centrífuga 

produzida pela rotação da amostra, forma-se uma película de fotoresiste sobre o substrato. A 

espessura da película depende do tipo de fotoresiste usado e da velocidade de rotação. Na 

Fig. 1.3 é mostrado um esquema resumido do processo litográfico usando fotoresiste positivo 

e negativo, e na Fig. 1.4 é mostrada a relação entre a espessura do filme e a velocidade de 

rotação para o fotoresiste 495PMMA, tipos A2, A4 e A6 [75]. 
 

 
 

Figura 1.3     Processo litográfico padrão usando fotoresiste positivo e negativo. 
Após a revelação tem-se um padrão transferido para o fotoresiste.  
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Figura 1.4       Espessura do filme em função da velocidade de rotação para o fotoresiste comercial 
495PMMA, tipos A2, A4 e A6, adaptado de [75]. 

 

1.3.2 LIFT-OFF E ETCHING 

 Uma vez obtido o padrão sobre o fotoresiste é necessário transferi-lo para o material 

metálico de interesse. Duas técnicas adicionais associadas à litografia são usadas na 

fabricação de nanoestruturas metálicas: lift-off e etching. A seguir é apresentada uma breve 

introdução sobre ambas as técnicas.   

 No processo de lift-off o padrão obtido no fotoresiste serve de molde, sobre o qual o 

metal é depositado. Nesse caso o filme metálico é depositado tanto sobre as áreas contendo o 

fotoresiste como nas áreas onde o fotoresiste foi            nessas regiões o metal é 

depositado diretamente sobre o substrato. A seguir é realizado o processo de lift-off 

propriamente dito, que consiste na remoção do fotoresiste, e consequentemente do filme 

metálico sobre ele depositado. A remoção é normalmente realizada usando banho 

ultrassônico em uma substância química que dissolve o fotoresiste, sendo mais comum o uso 

de acetona. Ao final, apenas o metal depositado diretamente sobre o substrato permanece. O 

processo de lift-off não é de fácil execução, exigindo experiência do operador. Seu sucesso 

depende das dimensões da estrutura, do fotoresiste e da técnica litográfica empregada. Em 

alguns casos, são necessárias duas camadas de fotoresiste para que o processo ocorra com 

sucesso [76,77]. Observações técnicas a respeito do processo de lift-off podem ser 

encontradas em [78,79]. Já no processo de etching ocorre a gravação da nanoestrutura 

diretamente no metal. Nesse caso, o padrão gravado no fotoresiste atua como máscara: nas 

regiões onde contém o fotoresiste o metal permanece; nas áreas onde não há fotoresiste 

ocorre a retirada do metal. O processo de etching pode ser químico (por dissolução) ou físico 

(bombardeio iônico). Detalhes técnicos podem ser encontrados em [80]. A Fig. 1.5 mostra 

dois caminhos para se fabricar nanoestruturas metálicas, usando (1) lift-off e (2) etching. A 
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diferença fundamental é que no processo de lift-off o padrão metálico obtido é o 

complementar do padrão do fotoresiste, que serve apenas como uma "camada de sacrifício" e 

atua como máscara. Já no processo de etching o padrão obtido no fotoresiste serve de guia; o 

mesmo padrão é obtido no filme metálico. 

 

 

Figura  1.5      Dois processos de fabricação de nanoestruturas metálicas: (1) usando lift-off e (2) 
usando etching. 

 

 Os processos de lift-off ou etching são subsequentes à gravação do padrão no 

fotoresiste. A seguir é apresentada uma visão geral das técnicas litográficas e uma breve 

descrição das técnicas usadas neste trabalho.  

 

1.3.3 TÉCNICAS LITOGRÁFICAS 

 A transferência de um padrão para um substrato pode se dar usando diversas técnicas 

litográficas, entre as quais litografia interferométrica e óptica, litografia por feixe de elétrons 

(electron beam lithography - EBL), litografia por feixe de íons focalizados (focused ion beam 

- FIB), litografia por nanoimpressão, litografia por varredura de sonda, entre outras [82]. 

Cada uma delas possui vantagens e desvantagens, e a escolha por qual técnica usar depende 

do tipo de estrutura, dos materiais empregados e do tipo de aplicação. Na Tabela 1.1 é 

mostrado um resumo das principais técnicas litográficas, com as respectivas dimensões 

mínimas das estruturas, velocidade de transferência dos padrões e principais aplicações [83].  
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Tabela 1.1     Características das principais técnicas litográficas usadas na fabricação de   
 nanoestruturas 

 

Técnica 
litográfica 

 
Tamanho mínimo 

Velocidade de 
transferência do 

padrão 

 
Aplicações 

Fotolitografia 
(contato e 

proximidade) 

2-3 μm [84] Muito alta Padrões típicos em 
laboratório e produção de 
dispositivos MEMS 

 

Fotolitografia 
(projeção) 

 
 

Dezenas de nm 
(37 nm [85]) 

 
Alta - muito alta 

(60-80 
wafers/hora) 

Produtos comerciais e 
eletrônica avançada 
incluindo circuitos 
integrados e chips de 
computador 

 

Litografia por 
feixe de 

elétrons (EBL) 

 

< 5 nm [86] 

 

Muito baixa 

Máscaras e circuitos 
integrados, pesquisa básica 
(cristais fotônicos, 
nanoantennas) 

Litografia por 
feixe de íons 

(FIB) 

~20 nm com 
dimensão lateral  
mínima de 5 nm 

[85] 

 

Muito baixa 
Pesquisa básica 
(nanoburacos, lentes 
plasmônicas) 

Litografia por 
nanoimpressão 

6-40 nm  [87] 
Alta  

(> 5 wafers/hora) 
Biosensores, bioeletrônica, 
nanocanais,  nanofios 

 

 A seguir será feita uma breve descrição das técnicas usadas na fabricação dos 

elementos deste trabalho: litografia interferométrica, litografia por nanoimpressão e litografia 

por feixe de elétrons. 

 

1.3.3.1 LITOGRAFIA INTERFEROMÉTRICA 

 A litografia interferométrica, também conhecida como litografia holográfica, é 

baseada na sobreposição de dois feixes de luz coerentes (usualmente na região UV) para 

gerar um padrão de interferência diretamente sobre um filme de fotoresiste. O padrão de 

intensidade formado pela interferência de dois feixes de amplitude E que incide sobre o filme 

de fotoresiste em um âng    ±θ é            ( )   | | [         (       )], onde k = 

2πn/λ, sendo λ o comprimento de onda, n   ín  c       f  ç             σpol = [1 c  (2θ)] 

para polarização [TE,TM] [88]. O período do padrão de interferência, e consequentemente da 

grade produzida no fotoresiste, é dado por Λ = λ/(2n  nθ). O c nt           í    é f c    nt  
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ajustado pela variação    âng    θ  nt      f     . A F g. 1.6 mostra dois arranjos 

experimentais usados para gerar um padrão de interferência sobre o fotoresiste: (a) baseado 

na separação de feixe e (b) no espelho de Lloyd, onde o padrão é obtido pela interferência 

entre a parte do feixe refletida pelo espelho e a parte do feixe que incide diretamente sobre a 

amostra. 

  

 

Figura 1.6      Dois arranjos experimentais usados na fabricação de grades periódicas, adaptado de 
[89]. 

 

 A litografia interferométrica é ideal para se produzir estruturas periódicas com 

resolução nanométrica. Pode-se ainda usar imersão em fluido para aumentar a resolução 

óptica por um fator correspondente ao seu índice de refração [90].  Para criar padrões em 

duas dimensões basta expor a amostra com o filme de fotoresiste, fazer uma rotação de 90º e 

expor novamente. Pode-se ainda variar o período entre as exposições, possibilitando a 

fabricação de dispositivos com atuação em ambas polarizações da luz incidente. Além disso, 

esta técnica é relativamente de baixo custo, já que não precisa de uma máscara litográfica. E 

pode ser usada para criar estruturas periódicas sobre uma área relativamente grande, da 

ordem de milímetros. A desvantagem é que esta técnica é restrita à estruturas periódicas, não 

podendo ser usada para transferência de padrões arbitrários (não-périódicos). 
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1.3.3.2 LITOGRAFIA POR FEIXE DE ELÉTRONS 

 A litografia por feixe de elétrons é uma técnica que permite a transferência de um 

padrão arbitrário sobre um filme de eletroresiste, material que tem sua estrutura molecular 

modificada quando exposto a um feixe de elétrons. EBL apresenta duas diferenças 

fundamentais em relação à litografia interferométrica: (1) utiliza um feixe de elétrons 

altamente focado para modificar as propriedades de solubilidade de um resiste, ao contrário 

de radiação UV e (2) a criação do padrão é feita ponto a ponto, em vez de uma exposição 

única. A técnica EBL foi originalmente desenvolvida a partir do microscópio eletrônico de 

varredura (scanning electron microscope - SEM), ao qual foi adicionado um gerador de 

padrão e um sistema de controle on/off do feixe [91,92]. Deste modo se tornou possível o 

controle da varredura do feixe de elétrons sobre a amostra contendo o eletroresiste, 

possibilitando a fabricação de padrões arbitrários. Na Fig. 1.7 é mostrado um sistema EBL 

típico [93]. Consiste basicamente de uma câmara de vácuo, de uma fonte de elétrons e de 

uma coluna na qual o feixe de elétrons é acelerado, focalizado e defletido de acordo com o 

padrão projetado. O padrão é concebido usando um sistema computacional conhecido como 

sistema gerador de padrão nanométrico (nanometer pattern generation system - NPGS), que é 

conectado às bobinas de controle do feixe. EBL permite assim a transferência de um padrão 

arbitrário sobre o eletroresiste.   

 

 

Figura 1.7      Sistema EBL típico, composto de uma câmara de vácuo, uma fonte de elétrons e 
uma coluna contendo todos os elementos para o foco e varredura, além do 
controle on/off do feixe de elétrons. Um sistema computacional automático faz a 
correlação entre o desenho do padrão e a varredura do feixe. Adaptado de [93]. 
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 O limite de resolução da técnica EBL e a qualidade do padrão fabricado depende de 

muitos fatores incluindo qualidade da óptica que controla o feixe de elétrons, tipos de resiste, 

substrato e revelador, dose e energia do feixe, condições de revelação (tempo e temperatura), 

entre outros. Além disso, o espalhamento dos elétrons no resiste pode limitar ainda mais a 

resolução final [94].  Na tabela 1.2 são mostradas algumas vantagens e desvantagens da 

litografia por feixe de elétrons em comparação com a litografia óptica [95]. Detalhes da 

técnica EBL podem ser encontrados em [91,92]. 

Tabela 1.2     Vantagens e desvantagens da técnica EBL em comparação com litografia óptica, 
adaptado de [95] 

Litografia por feixe de elétrons (EBL) 

Vantagens Desvantagens 

Maior resolução comparada à litografia  
por raio-X e fotolitografia 

Alto custo do equipamento (>$1M) 

Padrão é escrito diretamente na amostra  Sistema mais complexo que fotolitografia 

Padrão arbitrário sem uso de máscaras Processo de gravação lento (~ horas); não é 
eficiente para processos industriais 

 

1.3.3.3 LITOGRAFIA POR NANOIMPRESSÃO  

 A técnica de litografia por nanoimpressão foi proposta por Chou et al em 1995 [96]. É 

um processo relativamente simples, baseado na deformação mecânica: um molde 

previamente projetado é pressionado contra um filme polimérico. Durante a pressão mecânica 

aplica-se radiação UV (ou algum processo térmico) para alterar as propriedades de resistência 

do polímero, em um processo conhecido como cura. Após a separação, o padrão do molde é 

transferido para o polímero. Para eliminar a camada residual entre o molde e o polímero 

pode-se usar plasma etching empregando oxigênio [97]. Na Fig. 1.8(a) é mostrado um 

resumo do processo padrão de fabricação por nanoimpressão [98], e nas Figs. 1.7(b) e 1.7(c) 

são mostradas exemplos de imagens obtidas por microscopia eletrônica do molde e do padrão 

fabricado, respectivamente [99].   
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Figura 1.8      (a) Processo padrão de fabricação litográfica por nanoimpressão. Imagens de 
microscopia eletrônica de varredura (b) do molde e (c) do padrão obtido no 
polímero. Adaptado de [98,99]. 

 

 Comparado com outras técnicas, a litografia por nanoimpressão possui vantagens 

significativas incluindo fácil execução, alta velocidade de transferência e baixo custo na 

fabricação de estruturas nanométricas. Por outro lado, necessita de um molde de alta 

qualidade, usualmente fabricado usando IL ou EBL, seguido do processo de etching. Outra 

característica é que o molde ou o substrato precisa ser transparente ao UV, para que ocorra a 

cura do resiste polimérico. Detalhes podem ser encontrados em [99,100]. 

 

1.4  PROPOSTA E OBJETIVOS DA TESE 

O estabelecimento da integração eletrônica-fotônica representada pelo campo da 

plasmônica requer o desenvolvimento de estruturas metálicas capazes de controlar a luz em 

nanoescala de modo eficiente. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo o projeto e a 

fabricação de nanoestruturas metálicas, visando aplicações em óptica difrativa. A motivação 

do trabalho inclui a proposta de novas estruturas e a melhora da eficiência de nanoestruturas 

metálicas já reportadas. A definição de quais tipos de estruturas seriam abordadas nesta tese 

foi estabelecida levando em conta a real possibilidade de fabricação das nanoestruturas 

previamente projetadas. A produção destes elementos exige infraestrutura sofisticada, tais 

como equipamentos litográficos e de caracterização, estrutura de suporte para preparação e 

manipulação das amostras, sala limpa, etc, não disponível no departamento de Engenharia 
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Elétrica – USP São Carlos. Por esse motivo foram estabelecidas colaborações com outras 

instituições, cuja infraestrutura e técnicas de fabricação disponíveis orientaram o projeto das 

estruturas desenvolvidas nesse trabalho.  

 

1.5 METODOLOGIA 

Inicialmente foi realizado um levantamento das principais estruturas reportadas na 

literatura. Este levantamento incluiu o aprendizado do software utilizado para o projeto e 

simulação das estruturas, e criou uma base-referência para proposição de novos dispositivos 

que possam apresentar melhor desempenho em comparação às estruturas previamente 

reportadas. A execução do objetivo é dividida em três partes: analise numérica, fabricação e 

caracterização. 

1.5.1 ANÁLISE NUMÉRICA 

 A análise numérica foi realizada usando o software comercial Comsol 3.5a [101], 

baseado no método de elementos finitos (Finite Element Method, FEM). A simulação no 

software pode ser resumida em três passos: (1) desenho da estrutura, (2) definição dos 

materiais que a compõem, usando os respectivos parâmetros ópticos e (3) definição das 

condições de contorno na excitação, detecção e nos limites da janela computacional. Em 

seguida define-se a discretização espacial e inicia-se a simulação propriamente dita. Ao final, 

o software permite verificar parâmetros que caracterizam a resposta do dispositivo como 

transmissão, reflexão, perfil dos campos, etc., usando uma interface bastante amigável. Como 

ferramenta auxiliar para verificação da resposta e comparação entre os resultados foi também 

usado o software comercial High Frequency Electromagnetic Field Simulation - ANSYS 

HFSS [102].  A vantagem desta ferramenta é que ela permite a parametrização de alguma 

dimensão geométrica, facilitando a análise dos resultados.   

1.5.2 FABRICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO 

 Toda a fabricação e caracterização compreendida neste trabalho foi realizada em duas 

instituições de pesquisa no exterior: (1) visita de 23 dias ao VTT - Technical Research Centre 

of Finland, na cidade de Oulu, na Finlândia e (2) doutorado sanduiche na University of Texas 

at Arlington (UTA), nos Estados Unidos, pelo período de 12 meses.  A visita ao VTT 

possibilitou o contato inicial com a técnica de litografia por nanoimpressão. Mas foi 
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principalmente durante o estágio na UTA que o autor teve contato mais próximo com 

técnicas de nanofabricação, incluindo litografia interferométrica e litografia por feixe de 

elétrons. Além disso, pôde participar da maior parte das etapas de fabricação, preparação das 

amostras, deposição de resiste, revelação e caracterização dos dispositivos fabricados. 

Durante sua colaboração com a instituição, além do aprendizado das técnicas de fabricação já 

citadas, o autor teve contato com diversos equipamentos usados na caracterização, incluindo 

microscópio eletrônico de varredura, microscópio de força atômica, perfilômetro, 

elipsômetro, entre outros.  

 

1.6 CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO  

 A principal contribuição até o momento é o projeto/fabricação de filtros ópticos 

operando no azul, verde e vermelho, e que possuem largura de banda (~20 nm) 

consideravelmente menor que os ~60 nm previamente reportados na literatura científica 

considerando estrutura semelhante. Além disso, foi possível mostrar as cores puras 

associadas à ressonância de modo guiado. Os filtros foram fabricados usando litografia 

interferométrica sobre uma área relativamente grande, da ordem de 0.5 cm.  

 Além da fabricação dos filtros, foi apresentada uma proposta para reduzir os lóbulos 

laterais de uma lente metálica do tipo zonas de Fresnel pela simples integração de um filme 

metálico. Os resultados numéricos permitiram identificar uma estrutura ressonante do tipo 

Fabry-Perot que pode reduzir os lóbulos laterais por um fator 3.0 na polarização TM e 4.8 na 

polarização TE, embora com considerável perda de eficiência devido à introdução do filme 

metálico. 

 Por fim, foi possível iniciar o estudo de ressoadores plasmônicos como célula para 

dispositivo baseado em metassuperfície. Estudos numéricos permitiram propor uma 

geometria a ser usada como elemento de um holograma binário no regime visível. O início da 

fabricação e alguns desafios envolvidos neste processo são apresentados no Capítulo 5. 

 

1.7 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

 O presente texto está organizado da seguinte forma. No capítulo 2 é feita uma 

introdução teórica dos processos envolvidos na plasmônica. São mostradas as principais 

relações matemáticas para o entendimento da propagação da onda SPP na interface 
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metal/dielétrico e em guias de 3 camadas do tipo metal-isolante-metal. Também são 

mostradas as constantes ópticas dos metais usados neste trabalho e materiais condutores 

alternativos aos metais tradicionais. Por fim, é apresentada uma introdução à ressonância 

plasmônica localizada. 

 O capítulo 3 é dedicado ao projeto, fabricação e caracterização de filtros ópticos no 

azul, verde e vermelho, baseados em ressonância de modo guiado e ressonância plasmônica.  

 No capítulo 4 é feito o estudo de uma lente tipo zonas de Fresnel integrada com um 

filme metálico. É apresentada a análise numérica da estrutura e a fabricação usando litografia 

por nanoimpressão.  

 No capítulo 5 é feita a análise numérica de uma célula projetada como elemento de 

um holograma plasmônico binário. É descrito o início da fabricação do elemento usando 

litografia por feixe de elétrons.  

 Por fim, o capítulo 6 é dedicado às considerações finais e sugestão de estudos para as 

próximas etapas. 

 

1.8 TRABALHOS PUBLICADOS  

 Até o presente momento foram publicados três trabalhos, um em revista internacional 

de considerável fator de impacto (3.488) e dois em congressos internacionais organizados 

pela renomada Optical Society of America (OSA), destacando assim contribuições originais 

desta tese. Há ainda a intenção de submeter mais um trabalho que foi explorado nesta tese 

para um periódico internacional, cuja redação encontra-se em andamento no momento da 

elaboração deste texto.  

 

 D. B. Mazulquim, K. J. Lee, J. W. Yoon, L. V. Muniz, B.-H. V. Borges, L. G. Neto, 

 n  R. M gn    n  “Eff c  nt b n -pass color filters enabled by resonant modes and 

      n  n    t   R y   g   n    y ” O t. E       22, 30843–30851 (2014).  

 

 D. Mazulquim, K. J. Lee, L. V. Muniz, B. V. Borges, L. G. Neto, and R. Magnusson, 

"High Selectivity Plasmonic Color Filter Using a Single Dielectric Film Layer", in 

Frontiers in Optics 2014, OSA Technical Digest (online), Optical Society of America, 

2014, paper FTh3D.7. http://www.opticsinfobase.org/abstract.cfm?URI=FiO-2014-

FTh3D.7 

http://www.opticsexpress.org/abstract.cfm?&uri=oe-22-25-30843
http://www.opticsexpress.org/abstract.cfm?&uri=oe-22-25-30843
http://www.opticsexpress.org/abstract.cfm?&uri=oe-22-25-30843
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 D. Mazulquim, L. V. Muniz, B. Borges, and L. Neto, "Numerical analysis of gold 

nanorods as element of binary metasurface hologram for visible light", in Latin 

America Optics and Photonics Conference, OSA Technical Digest (online), Optical 

Society of America, 2014, paper LM4A.35. 

http://www.opticsinfobase.org/abstract.cfm?URI=LAOP-2014-LM4A.35 
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2 ASPECTOS TEÓRICOS  

Neste capítulo são abordados os principais aspectos teóricos necessários ao 

entendimento dos processos envolvidos na plasmônica, e em particular nas estruturas 

propostas nesse trabalho. Na primeira parte é discutida a resposta óptica dos metais 

convencionais. Em seguida é apresentada a definição da onda SPP e as principais equações 

necessárias para o entendimento de suas propriedades. Também são mostradas as equações 

para o guia metal-isolante-metal e as configurações usadas para excitar plasmons de 

superfície. Por fim, é apresentada uma introdução à ressonância plasmônica localizada. 

 

2.1 RESPOSTA ÓPTICA DOS METAIS 

A necessidade de um meio condutor para propagação da onda SPP faz com que os 

metais convencionais surjam como escolha natural de material plasmônico. De acordo com a 

Teoria de Bandas, os materiais condutores possuem as bandas de valência e de condução 

sobrepostas [103]. Isso faz com que os elétrons nas camadas mais externas possam acessar a 

banda de condução pela simples agitação térmica, ficando assim suscetíveis a campos 

elétricos que os fazem se deslocar pelo material. Pode-se considerar o comportamento dos 

metais como um plasma: um mar de elétrons livres que podem se mover sobre íons positivos 

quase estacionários (na aproximação de massa infinita), em um sistema com carga total nula. 

Se os elétrons são deslocados por um campo eletromagnético incidente ocorre separação de 

cargas; surge então um campo elétrico cuja direção tende a restaurar os elétrons à posição 

inicial de neutralidade, fazendo com que ocorra um movimento de oscilação eletrônica em 

torno da posição de equilíbrio. Essa oscilação eletrônica tem uma frequência característica 

conhecida como frequência de plasma ωp, dada por [104] 

 

                            √
    

   
         (2.1) 

 

onde ne é a densidade eletrônica, e é a carga do elétron, m é            f t      ε0 é a 

constante de permissividade do vácuo. Os elétrons livres atuam como uma barreira ao campo 

elétrico incidente: se a frequência do campo incidente é inferior à frequência de plasma a luz 
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incidente é fortemente refletida; se a frequência do campo incidente é superior à frequência 

de plasma a luz incidente é transmitida, pois os elétrons não conseguem responder à 

excitação com velocidade suficientemente alta. Nos metais convencionais, a frequência de 

plasma está na região do ultravioleta [104]. 

 A resposta de um material a um campo eletromagnético incidente possui duas 

c   ct  í t c    (1)     n      f  q ênc   ω    c      nc   nt    (2) é   f n            

função complexa. É expressada pelo índice de refração ñ(ω) = n(ω) + ik(ω)         

permissividade relat            ε(ω) = εreal(ω) +  εimag(ω)   n        t          c       

polarização por um campo elétrico incidente e a parte imaginária está associada às perdas no 

material. O índice de refração e a permissividade são expressões equivalentes, relacionadas 

de acordo com as equações 2.2a-2.2d [105], e definem propriedades ópticas dos materiais 

como transmissão, reflexão, propagação e absorção. 

 

                  (2.2a) 

                (2.2b) 

   
     

 
 

 

 
√     

       
     (2.2c) 

  
     

  
        (2.2d) 

 Diversos modelos foram propostos com o objetivo de obter expressões analíticas para 

a permissividade em função da frequência de excitação. No modelo de Drude os elétrons são 

considerados livres para se mover sob ação de um campo eletromagnético incidente e são 

amortecidos pelas sucessivas colisões. O modelo de Drude-Lorentz de multiosciladores foi 

além e levou em conta as transições interbandas, adicionando termos referentes aos elétrons 

que sofrem força restauradora. As equações 2.3a [106] e 2.3b [107] mostram a 

                   t       f nç      f  q ênc        c t ç   ω   bt                   

Drude e de Drude-L   nt        ct     nt . γ é   c  f c  nt         t c   nt   ω0 é a 

frequência associada a força restauradora, p é o fator peso e N é o número de osciladores.  

 

 ( )    
  

 

      
      (2.3a) 
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 ( )    
    

 

       
 ∑

    
 

   
         

 
       (2.3b) 

 

 A permissividade dos metais empregados neste trabalho foi obtida diretamente pela 

interpolação dos dados experimentais, sem fazer uso do modelo de Drude-Lorentz. A Fig. 2.1 

mostra a parte real e imaginária da permissividade do ouro e do alumínio em função do 

comprimento de onda, dados de Johnson & Christy e Palik [108,109]. A linha preta mostra a 

interpolação usada na análise numérica, entre 400 e 1500 nm.  

 

 

 
Figura 2.1     Constantes ópticas dos metais usados neste trabalho. Parte real (a,c) e imaginária (b,d) da 

permissividade do (ouro, alumínio). Círculos azuis e vermelhos representam os dados 
experimentais de Johnson & Christy [108] e Palik [109], respectivamente. As linhas pretas 
mostram a interpolação usada nas análises numéricas. 
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 Metais possuem altas perdas em frequências ópticas associadas em parte às transições 

eletrônicas interbandas, especialmente na região visível e ultravioleta, que podem inviabilizar 

dispositivos práticos. Além disso, apresentam limitações como incompatibilidade com 

processos CMOS (metais nobres) e degradação química em ambiente atmosférico (prata, 

cobre e alumínio). O desenvolvimento de novos materiais plasmônicos, portanto, representa 

um grande avanço tecnológico: perdas reduzidas, possibilidade de sintonizar a resposta óptica 

e compatibilidade com processos de fabricação já estabelecidos [110,111,112]. Recentemente 

vários tipos de materiais plasmônicos alternativos têm sido reportados, incluindo óxidos, 

nitretos [113] e cerâmicas [114].  

 

2.2 PLASMON POLARITON DE SUPERFÍCIE 

 Conforme visto, a frequência de plasma define a frequência da oscilação natural dos 

elétrons livres de um metal. O quantum de energia associado a essa oscilação recebe o nome 

de plasmon. Quando a oscilação eletrônica acoplada a um campo eletromagnético se propaga 

na interface entre um condutor e um dielétrico tem-se o denominado plasmon poláriton de 

superfície. Uma definição particularmente interessante foi dada por Jean-Jacques Greffet 

[115]: "do ponto de vista da eletrodinâmica, plasmons de superfície são um caso particular de 

ondas de superfície; do ponto de vista da óptica, plasmons de superfície são modos em uma 

interface; e do ponto de vista da física do estado sólido, plasmon é uma excitação coletiva de 

elétrons". Na Fig. 2.2 é mostrada a relação entre a distribuição de cargas na superfície do 

metal e o campo elétrico, que decai exponencialmente a partir da interface. A oscilação 

eletrônica acoplada ao campo eletromagnético se propaga como um "pacote" na direção x.  

 A descrição das ondas SPP é feita usando eletromagnetismo clássico, apesar de o 

termo plasmon referir-se ao quantum de energia da oscilação eletrônica. A alta densidade de 

elétrons livres em um metal faz com que a separação entre os níveis de energia seja muito 

menor que a excitação térmica kBT, onde kB é a constante de Boltzmann e T é a temperatura 

ambiente. 
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Figura 2.2      Visualização da onda SPP, resultado do acoplamento entre o campo 
eletromagnético e as cargas livres na superfície do metal, adaptado de [116]. Na 
polarização TM tem-se as componentes de campo eletromagnético Hy, Ex e Ez. 

 

 A seguir é apresentado um resumo das principais equações usadas na descrição das 

propriedades associadas à onda SPP, cujas derivações podem ser encontradas em [105,115]. 

A equação de onda para os campos eletromagnéticos é obtida pela combinação das equações 

de Maxwell, na ausência de cargas externas. Considerando campos com dependência 

temporal da forma e
-iωt

 obtém-se a conhecida equação de Helmholtz: 

             

      
                ,                

         (2.4) 

 

onde k0 = ω/c é o vetor de onda e ε a permissividade relativa do meio. A solução para os 

campos eletromagnéticos que se propagam na direção x são da forma E(x,z) = E(z)e
iβx

 e 

H(x,z) = H(z)e
iβx 

, onde β é a constante de propagação. Substituindo a expressão dos campos 

na equação de Helmholtz tem-se  

      

   

       
                    ,          

   

       
           (2.5) 

  

 A onda SPP é suportada somente na polarização TM, uma vez que para ocorrer 

acúmulo de carga na superfície do metal é necessário uma componente de campo elétrico 

perpendicular à interface. De acordo com a geometria definida na Fig. 2.2 as componentes de 

campo eletromagnético são Hy, Ex e Ez. Assim, as soluções para os campos que satisfazem as 

equações de Maxwell e se propagam na direção x, decaindo exponencialmente a partir da 

interface na região do dielétrico (z > 0) são dados por [105] 
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  ( )     
              (2.6a) 

  ( )     
  

     
              (2.6b) 

  ( )     
 

     
              (2.6c) 

 

e os campos na região do metal (z < 0) são dados por [105] 

 

  ( )     
             (2.7a) 

  ( )      
  

     
            (2.7b) 

  ( )     
 

     
             (2.7c) 

onde A1 e A2 são constantes, km e kd representam a componente do vetor de onda 

perpendicular a interface no metal e no dielétrico, respectivamente, e εd e εm representam a 

permissividade relativa do dielétrico e do metal, respectivamente  De acordo com as equações 

(2.6c) e (2.7c) a penetração do campo Ez no metal (δm) e no dielétrico (δd) é dada pelo inverso 

de suas respectivas constantes de propagação. Na Fig. 2.3 pode-se verificar o comportamento 

da componente de campo Ez, evanescente tanto no metal como no dielétrico. As constantes δm 

e δd, conhecidas como profundidade de penetração, representam a distância onde o campo 

elétrico é atenuado por 1/e a partir da interface, quantificando assim o confinamento da onda 

eletromagnética. Devido à abundância de cargas livres, o campo elétrico tem uma menor 

penetração no metal comparado ao dielétrico.  

 

    

Figura 2.3      Campo evanescente |Ez| da onda SPP, adaptado de [116]. 
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 Aplicando as condições de contorno nas componentes de campo Hy e Ex na interface 

metal/dielétrico (z=0) tem-se que 

         

  

  
  

  

  
      (2.8) 

 

A equação 2.8 mostra que apenas haverá onda SPP se houver troca de sinal da 

permissividade entre dois meios. Isso ocorre justamente na interface metal/dielétrico, pois os 

metais apresentam Re[εm] < 0 em frequências abaixo da frequência de plasma. As expressões 

de Hy, equações 2.6a e 2.7a, devem satisfazer a equação de 2.5, portanto 

 

  
       

        (2.9a) 

  
       

        (2.9b) 

 

 Substituindo as expressões de kd e km na equação 2.8 encontra-se a relação de 

dispersão das ondas SPP propagando em uma interface metal/dielétrico : 

          

    √
    

     
     (2.10) 

 

A constante de propagação da onda SPP é complexa, uma vez que a permissividade 

do metal εm também é complexa. Assim, o campo eletromagnético é atenuado à medida que 

se propaga na interface. A distância de propagação da onda SPP (L) é definida como a 

distância para o qual a intensidade do campo é atenuada por 1/e, ou seja, Lspp = 1/2Im[β]. O 

comprimento de onda SPP é dado por λspp = 2π/R [β]. A tabela 2.1 mostra os valores 

calculados de λspp, δm, δd e Lspp para três comprimentos de onda de excitação λ0, considerando 

uma interface ouro/vidro (εd = 2.25). A permissividade do ouro foi obtida pela interpolação 

dos dados experimentais [108]. Verifica-se que quanto maior o confinamento de campo 

(menor δm + δd), menor a distância propagada. 
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Tabela 2.1       Valores típicos de λspp, δm, δd e Lspp para uma interface ouro/vidro 

λ0 (nm) εm λspp (nm) δm (nm) δd (nm) Lspp (μm) 

633 -12.17 + 1.34i 382 26 142 2.47 

830 -25.75 +1.43i 529 25 285 15.93 

1064 -48.27 + 3.73i 693 24 512 29.34 

 

 

P     bt                  f nç      f  q ênc        c t ç   ω     -se considerar o 

          D                                t    c   γ = 0.  S b t t  n      q  ç   2.3  n  

equação 2.10 e considerando εd = 1 tem-se [116] 

           

  √  
 

 
 (   )  [

  
 

 
 (   ) ]

   

    (2.11) 

 

onde kx é o vetor de propagação da onda SPP. Analisando os limites, tem-se que quando ckx é 

muito menor que ωp,       , que é a relação de dispersão de uma onda se propagando em 

um meio homogêneo. Quando ckx é muito maior que ωp,      √ . Na figura 2.4 são 

mostrado as curvas de dispersão para o ar, para um meio dielétrico e para a onda SPP em uma 

interface metal/ar, conside  n             D     c   γ = 0   εd = 1. 

 

 

Figura 2.4      Curvas de dispersão para o ar, meio dielétrico (εd > 1) e onda SPP na interface 
metal/ar, adaptado de [116]. 
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A constante de propagação da onda SPP é sempre maior que a constante de 

propagação no ar, fazendo com que seja impossível excitar plasmons de superfície 

diretamente do espaço livre. É necessário, portanto, algum método que promova um 

casamento vetorial entre a excitação e a constante de propagação da onda SPP.  

 

2.3 GUIA METAL-DIELÉTRICO-METAL 

No estudo de lentes plasmônicas é comum deparar-se com estruturas que se baseiam 

em um guia de três camadas do tipo metal-isolante-metal (MIM). Na Fig. 2.5 é representada a 

geometria básica do guia MIM. Este guia consiste em uma camada dielétrica (região I), de 

espessura 2a, entre dois metais semi-infinitos (na prática, significa que a espessura do metal é 

suficientemente grande comparada com a profundidade de penetração do campo 

eletromagnético). Quando a separação 2a entre os metais é comparável com a profundidade 

de penetração do campo no dielétrico para uma interface simples (δd), as interações entre as 

ondas SPP nas duas interfaces produz um modo acoplado que se propaga no guia. 

 

 

Figura 2.5        Geometria do guia metal-isolante-metal (MIM). (I) dielétrico e (II) e (III) metal. 

 

 

 A análise desta estrutura é feita de maneira semelhante à interface simples 

metal/dielétrico. Para efeito de simplificação considera-se o mesmo metal nas regiões II e III. 

As soluções para os campos que satisfazem as equações de Maxwell e se propagam na 

direção x, decaindo exponencialmente no metal (z < -a e z > a) são dados por [105] 

 

  ( )                  (2.12a) 

  ( )    
  

     
           (z > a)   (2.12b) 

  ( )    
 

     
             (2.12c) 
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  ( )                  (2.13a) 

  ( )     
  

     
                   (z < -a)   (2.13b) 

  ( )    
 

     
             (2.13c) 

 

onde A e B são constantes. Na região do dielétrico (I), a solução é uma combinação linear da 

forma [105] 

 

  ( )                            (2.14a) 

  ( )     
  

     
           

  

     
           (-a < z < a)  (2.14b) 

  ( )   
 

     
          

 

     
             (2.14c) 

onde C e D são constantes. Aplicando-se as condições de continuidade de Hy e Ex nas 

interface interfaces z = -a e z = a encontra-se  

 

       (
         

         
)
 

    (2.15) 

 

 A equação 2.15 pode ser separada em duas equações transcendentais, que descrevem 

o modo simétrico e assimétrico do guia MIM, dadas por 

 

    (   )   
    

    
     (2.16a) 

    (   )   
    

    
     (2.16b) 

 onde 

  
       

        (2.17a) 

  
       

                (2.17b) 
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 Como exemplo, considere um guia MIM de três camadas cuja separação 2a é igual a 

500 nm. Suponha como metal a prata (Ag) e o dielétrico a sílica (SiO2). A prata apresenta as 

menores perdas na região do visível e do infravermelho, comparada aos metais convencionais 

como ouro, cobre e alumínio. No comprimento de onda 620 nm a permissividade relativa da 

prata é εm = -15.037 + 1.02i e da sílica é εd = 2.12. Aplicando esses valores ao modo 

simétrico, equação 2.16a, obtém-se a constante de propagação β = (1.589610
7
 + 8.357910

4 

i) m
-1

. Na Fig. 2.6 são apresentados os campos Hy, Ex e Ez para o guia MIM, de acordo com 

as equações 2.12-2.14.  
 

 

Figura 2.6       Perfil dos campos eletromagnéticos de um guia metal-isolante-metal para o modo 
simétrico (a) Hy, (b) Ex e (c) Ez. 

 
 

A simetria do modo é verificada observando o campo Hy. Os gráficos dos campos 

eletromagnéticos permitem verificar duas propriedades: (1) a continuidade das componentes 

Hy e Ex, através das interfaces metal-dielétrico, resultante das equações de Maxwell e (2) 

descontinuidade da componente de campo Ez nas interfaces, resultado da concentração de 

cargas necessária à propagação da onda SPP.   
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2.4 EXCITAÇÃO DE ONDAS SPP 

A excitação de onda SPP ocorre quando a componente longitudinal da excitação (kx) é 

igual a constante de propagação β, dado pela equação 2.10. Para o caso de interface metal/ar, 

β é sempre maior que kx. Portanto, alguma técnica deve ser usada para promover o casamento 

vetorial entre as constantes de propagação. Diversas configurações foram propostas com esse 

objetivo, sendo usualmente divididas em dois grupos: acoplamento usando prisma e redes de 

difração. O acoplamento usando prisma é baseado no fenômeno da reflexão interna total 

[104], que envolve campos evanescentes com kx > k0ε. Na configuração de Otto [26], o 

prisma é separado da interface metálica por uma distância da ordem da profundidade de 

penetração do campo no dielétrico (δd).  Na configuração de Kretschmann [27] o filme 

metálico é depositado diretamente na base do prisma. A condição de casamento ocorre 

quando kx = nk0sinθ = Re[β], onde θ é o ângulo do feixe incidente com relação à normal. Um 

outro tipo de configuração usada para excitar ondas SPP é baseada em redes de difração, no 

qual uma grade (ou ranhuras) no metal é usada para adicionar uma componente vetorial e 

assim promover o casamento entre as constantes de propagação. O vetor da rede é definido 

como kr  = 2π/Λ   n   Λ é      í       rede. A condição de casamento ocorre quando   

  ( )      
  

 
         (2.18) 

onde m é um número inteiro. Ajustando o período da grade pode-se sintonizar a excitação da 

onda SPP. A Fig. 2.7 mostra um esquema da excitação por prisma, nas configurações de Otto 

e Kretschmann, e por rede de difração.   

 

Figura 2         E cita ão de o da SPP usa do prisma (a  co  i ura ão de Otto e (   co  i ura ão de 
Kretschmann. (c) Excitação de onda SPP usando rede de difração. 
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2.5 PLASMON DE SUPERFÍCIE LOCALIZADO 

A ressonância de plasmon de superfície localizado (Localized Surface Plasmon 

Resonance - LSPR) é similar à ressonância de plasmon de superfície. Ela ocorre quando a 

dimensão do objeto condutor é menor (ou comparável) à distância de propagação da onda 

SPP, dado por Lspp (seção 2.2). Nesse caso, a onda SPP está confinada na dimensão da 

nanoestrutura metálica: ela se propaga na interface e é refletida nas extremidades da 

nanoestrutura. A superposição entre ondas SPP propagando em sentidos opostos dá origem a 

uma onda estacionária. Assim, para um determinado comprimento de onda incidente, LSPR 

pode ser definido como excitações eletrônicas não propagante acopladas aos campos 

eletromagnéticos. Ao contrário da ressonância SPP, LSPR pode ser excitado por iluminação 

direta, não necessitando do auxílio das técnicas descritas na seção anterior [105]. Outra 

diferença, importante na área de sensoriamento, é que LSPR apresenta menor penetração de 

campo eletromagnético no dielétrico em comparação com ressonância SPP, sendo menos 

suscetível a efeitos de bulk [117].   

Nas nanoantenas, a radiação óptica incidente se acopla com as excitações eletrônicas 

confinadas na dimensão da estrutura metálica. Na condição de ressonância, os campos 

eletromagnéticos estão altamente confinados na estrutura, e decaem rapidamente a partir da 

interface. A oscilação eletrônica localizada faz com que ocorra reirradiação de luz no espaço 

livre. As propriedades da luz reirradiada, como amplitude, fase e/ou polarização, podem ser 

sintonizadas de acordo com a geometria da nanoantena. Assim, é possível moldar uma frente 

de onda usando um conjunto planar de nanoantenas, previamente projetadas. Na Fig. 2.8 é 

mostrada a representação de uma nanoantena metálica do tipo nanorod de comprimento L e 

espessura 2R, e a distribuição de cargas originadas na ressonância localizada.  

  

 

Figura 2.8     Nanoantena metálica do tipo nanorod. A radiação óptica incidente dá origem a 
excitações eletrônicas não propagante. εs e ε(λ  são as permissividades do meio 
dielétrico e do metal, respectivamente. Adaptado de [118]. 
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A resposta óptica analítica de nanoantenas com geometrias arbitrárias é complexa 

[119]. Depende de diversos fatores incluindo geometria da estrutura (formato e tamanho) e 

resposta óptica do metal. O dispositivo descrito no capítulo 5 é baseado em uma célula 

unitária do tipo nanorod.   
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3 FILTROS ÓPTICOS BASEADOS EM MODOS 

RESSONANTES E PLÁSMONS DE SUPERFÍCIE 

Neste capítulo são descritos o projeto, a fabricação e a caracterização de um filtro 

óptico cujo princípio de operação é baseado em modo ressonante associado com ressonância 

plasmônica. Foram projetados e fabricados três filtros, com picos de transmissão no azul, 

verde e vermelho. São objetivos deste capítulo:  

 

 fazer um levantamento da bibliografia da área, indicando a motivação para o 

estudo realizado;  

 apresentar a estrutura do filtro e sua compreensão teórica mediante análise 

numérica;  

 descrever as etapas do processo de fabricação; 

 avaliar o desempenho dos filtros e comparar os resultados obtidos com os 

trabalhos previamente publicados na área.  

 

 Além disso, na parte final do capítulo é mostrado como o filtro óptico vermelho pode 

ser usado para se obter as três cores primárias Red-Blue-Green (RGB). Uma característica 

desse dispositivo é que, ao contrário de um prisma que gera um espectro de cores, ele 

consegue gerar apenas as três cores primárias, podendo encontrar aplicações em sistemas de 

projeção e captura de imagens.    

 

3.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E MOTIVAÇÃO  

 Filtros ópticos são dispositivos que possuem a habilidade de selecionar cores 

individuais de um espectro de banda larga. Podem operar por transmissão ou reflexão, e são 

elementos fundamentais na produção de displays usados em câmeras, monitores, 

smartphones, sistemas de projeção, entre outros. A tecnologia atual dominante na produção 

desses elementos está baseada no uso de moléculas absorvedoras para selecionar as cores 

primárias RGB [120]. O fato de usar a absorção de um determinado material faz com que 

esses elementos sofram com algumas limitações, incluindo baixa eficiência, problemas de 

aquecimento intrínseco, baixa seletividade de cores e durabilidade [121]. Por outro lado, 
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filtros ópticos podem ser também baseados na interação da luz com uma determinada 

estrutura, como ocorre em redes de difração, por exemplo. Em contraste com os filtros de 

absorção, os filtros que se baseiam em arranjos de estruturas possuem vantagens que incluem 

maior seletividade de cores, maior durabilidade e estabilidade, possibilidade de 

multifuncionalidade, entre outros [122]. Além disso, pode-se obter um conjunto de diferentes 

filtros usando um mesmo material, apenas variando parâmetros geométricos da estrutura, 

permitindo assim maior flexibilidade nos projetos.  

 Recentemente vários tipos de filtros estruturais têm sido reportados na literatura. 

Filtros puramente dielétricos baseados em ressonância de modos guiados (guided mode 

resonance - GMR) possuem largura de banda estreita e alta eficiência, já que não sofrem com 

a absorção metálica, porém estão restritos a filtros reflexivos no espectro visível [123-125]. 

Filtros metálicos baseados em ressoadores de Fabry-Perot [126-128] se utilizam da 

interferência das múltiplas reflexões em uma cavidade para fazer filtragem óptica, onde o 

comprimento de onda ressonante depende da espessura da cavidade. Uma classe especial são 

os filtros ópticos plasmônicos, cujo princípio de operação é baseado no conceito de 

transmissão extraordinária, com a excitação de plasmon de superfície. O comprimento de 

onda ressonante, correspondente ao pico de transmissão, pode ser sintonizado através dos 

parâmetros geométricos das aberturas em um filme metálico. Foram reportados filtros 

baseados em uma rede triangular e quadrática, com aberturas circulares [129-135], 

quadráticas [136], anulares [137,138], triangulares [139] e em formato de cruz [140,141]. 

Filtros puramente plasmônicos sofrem com a baixa eficiência resultante das perdas induzidas 

pelo metal. Em particular, filtros que combinam GMR com grades metálicas têm recebido 

cada vez mais atenção devido à possibilidade de se obter filtros eficientes operando em 

transmissão. Uma estrutura que combina grades metálicas com duas camadas dielétricas (guia 

de onda e buffer) tem mostrado resultados promissores [142-145]. Uma estrutura contendo 

apenas uma camada dielétrica foi abordada nesse contexto, mas sua performance é limitada 

pela relativa largura de banda de transmissão, maior que ~60 nm [142,146]. A Fig. 3.1 mostra 

exemplos de filtros ópticos, sua estrutura e respectiva resposta espectral [123,126,139,142].  
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Figura 3.1      Estrutura de diferentes filtros ópticos operando no visível, com a 
respectiva resposta espectral. (a) Filtro puramente dielétrico baseado em 
GMR, operando em reflexão [123], (b) filtro baseado em cavidade Fabry-
Perot [126], (c) filtro plasmônico com abertura circular e triangular [139] e 
(d) filtro incorporando GMR e grade metálica [142].  

 

 

 Para aplicações práticas de filtros ópticos é altamente desejável a redução de etapas no 

processo de fabricação, enquanto mantém alta eficiência e reduzida largura de banda de 

transmissão. Deste modo, a seguir é apresentado o projeto, fabricação e caracterização de 

filtros ópticos operando no azul, verde e vermelho, cujas medidas experimentais mostraram 

eficiência ao redor de 80%, com largura de banda ~20 nm.  

(a)

(b)

(c)

(d)
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3.2  ESTRUTURA DO FILTRO ÓPTICO 

A estrutura para os filtros ópticos é baseada em 3 camadas: um substrato de vidro, um 

filme de óxido de alumínio (Al2O3) e no topo um conjunto periódico de grades lineares de 

alumínio (Al). Os parâmetros geométricos que definem a resposta espectral do dispositivo 

          í       g       t   c  (Λ);   fill factor (F), que indica a fração do período que a 

g      c    (FΛ); a espessura da grade (tg) e a espessura do filme (tf). Além dos parâmetros 

geométricos, a escolha dos materiais, com seus respectivos índices de refração, também têm 

influência na resposta espectral do dispositivo. O metal escolhido para fabricar as grades 

metálicas foi o alumínio, que comparado com prata ou ouro é um material mais econômico e 

possui boa adesão a muitos substratos, simplificando a fabricação [130]. Por fim, o material 

dielétrico sobre o qual estão as grades de alumínio é o Al2O3. A razão pela escolha desse 

material se deve ao fato do seu índice de refração se aproximar do índice de refração do 

substrato, favorecendo uma menor largura de banda transmitida (seção 3.3.1). Além disso, o 

uso do óxido de alumínio favorece a adesão com a grade metálica de alumínio. A Fig. 3.2 

mostra a estrutura do dispositivo, os parâmetros geométricos e os materiais usados. O 

dispositivo é projetado para operar com polarização TM, com o campo magnético (H) da 

onda incidente oscilando paralelamente às grades metálicas. 

 

Figura  3.2       Estrutura do filtro óptico incorporando GMR e ressonância plasmônica. 
Os parâmetros ns, nf e nc denotam o índice de refração do vidro, do filme 
de Al2O3 e do ar, respectivamente. Λ é o período, F é o fill factor e tg e tf 
são as espessuras da grade de alumínio e do filme de Al2O3, 
respectivamente. I0 e It indicam a onda incidente e transmitida, 
respectivamente. 
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3.3 ANÁLISE NUMÉRICA  

 A análise numérica foi realizada usando o software comercial Comsol 3.5a [101], que 

permite uma grande discretização espacial, fato requerido quando se trata de estruturas 

plasmônicas, onde os campos eletromagnéticos decaem rapidamente próximos à superfície do 

metal. O período das grades metálicas é o fator preponderante no comprimento de onda 

ressonante do dispositivo. Uma busca paramétrica usando simulações teste levou aos 

seguintes parâmetros geométricos: tg = 40 nm, F = 0.67   Λ = 290 n   350 n    430 n       

os filtros azul, verde e vermelho, respectivamente. A Fig. 3.3 mostra o ambiente de simulação 

numérica, a discretização espacial de uma parte da estrutura e os parâmetros geométricos 

usados no projeto dos filtros ópticos.  

 

 

Figura 3.3       Ambiente de simulação numérica e parâmetros geométricos dos filtros ópticos. No 
detalhe é mostrado a discretização espacial de uma parte da estrutura. 

 

 A resposta de cada dispositivo e sua compreensão teórica foram obtidas calculando o 

espectro de transmissão na região do visível, entre 400 e 750 nm, variando a espessura do 

filme de Al2O3, de 0 a 400 nm com passo de 10 nm. Os índices de refração do alumínio e do 

oxido de alumínio usados nas simulações provém de valores experimentais, obtidos de [109] 

(Fig. 2.1c e 2.1d) e medida própria (ver Fig. 3.6a), respectivamente. O índice de refração do 

substrato de vidro é constante (n = 1.518) e foi assumido uma onda plana incidente com 
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polarização TM. O espectro de transmissão dos filtros azul, verde e vermelho, em função da 

espessura do filme de Al2O3, são mostrados na Fig. 3.4.  

 

 

Figura 3.4      Resposta espectral calculada em função da espessura do filme de Al2O3 para os 
filtros (a) azul (Λ = 290 nm), (b) verde (Λ = 350 nm) e (c) vermelho (Λ = 430 nm). 
Os parâmetros fixos são tg = 40 nm e F = 0.67. Espectro de transmissão com tf = 
200 nm, correspondente as linhas pontilhadas brancas em (a)-(c), para os filtros 
(d) azul, (e) verde e (f) vermelho. No detalhe em (d) é mostrado a amplitude 
auto normalizada do campo magnético (|H|) correspondente ao pico (I) e ao 
mínimo de transmissão (II). As linhas verticais pontilhadas em (d)-(f) indicam os 
comprimentos de onda da anomalia Rayleigh.  
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 Primeiramente nota-se que sem a presença do filme de Al2O3 (tf =0) não aparece pico 

de transmissão, ou seja, o dispositivo não atua como filtro. Conforme a espessura de Al2O3 

vai aumentando começa a aparecer um pico de transmissão, com largura de banda estreita e 

bandas laterais com intensidade relativamente baixas. Isso porque o dispositivo começa a 

admitir o modo fundamental no guia de onda formado pelo filme. Para aplicações práticas, os 

três filtros devem ser integrados num painel único, portanto devem ter alta eficiência para 

uma mesma espessura do filme de Al2O3. De acordo com as simulações, os três filtros têm 

respostas espectrais eficientes em torno de tf = 200 nm, como mostram as Figs. 3.4(d)-3.4(f). 

A eficiência dos três filtros se aproxima de 90% e a largura de banda transmitida (Full Width 

at Half Maximum - FWHM) é de 22 nm centrado em 456 nm para o filtro azul; 20 nm 

centrado em 541 nm para o filtro verde; e 14 nm centrado em 655 nm para o filtro vermelho.  

 O perfil do espectro de transmissão é gerado por uma combinação de GMR com 

ressonância plasmônica. A onda difratada pela grade metálica é acoplada com o modo 

fundamental suportado pelo guia de onda (filme de Al2O3). O modo no guia é do tipo leaky, 

sendo irradiado na cobertura e no substrato ao se propagar. A onda transmitida diretamente 

(ordem zero de difração) pode então interferir construtivamente com a onda irradiada, 

ocorrendo a transferência de energia. O modo leaky induz o pico de transmissão na condição 

de casamento de fase  k|| = β ± 2πq/Λ, onde k|| é a componente longitudinal do vetor 

incidente, β é a constante de propagação do modo guiado, q é              f  ç     Λ é   

período da grade. O detalhe (I) na Fig. 3.4(d) mostra a distribuição do campo magnético 

correspondente ao comprimento de onda no qual ocorre o pico de transmissão. Observa-se 

um padrão de campo no filme de Al2O3 típico de um modo guiado (TM0), no qual o formato 

do modo é perturbado pelos campos plasmônicos. O detalhe (II) na mesma figura exibe a 

distribuição do campo magnético correspondente ao comprimento de onda onde ocorre o 

mínimo de transmissão. Vemos uma ressonância de plasmon de superfície na interface 

Al/Al2O3. Os valores das intensidades estão auto-normalizados. O comprimento de onda SPP 

para a interface Al/Al2O3 considerando o comprimento de onda correspondente ao mínimo de 

transmissão (λ0 = 500 nm) é λspp = 288 nm          ó           í         t  t    (Λ = 290 

nm). 

 Outro aspecto interessante que pode ser observado nas Figs. 3.4(a)-3.4(c) é que a 

banda de transmissão se torna extremamente estreita para a espessura do filme de Al2O3 

variando de 50 nm < tf < 150 nm na Fig. 3.4(a), de 100 nm < tf < 200 nm na Fig. 3.4(b) e de 

150 nm < tf < 250 nm na Fig. 3.4(c). Este efeito foi associado à anomalia Rayleigh.  O 

c       nt      n    n    c           n       (λR) é basicamente determinado pelo 
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período da estrutura, enquanto que o comprimento de onda GMR pode ser sintonizado de 

forma independente por outros parâmetros como fill factor e espessura do filme dielétrico. 

Conforme a espessura do filme de Al2O3 é reduzida, o comprimento de onda GMR se 

aproxima do comprimento de onda Rayleigh, resultando em uma rápida queda na intensidade 

transmitida, de modo similar ao mostrado para filtro não metálico [147]. Para os filtros 

simulados     n       R y   g    t    c        n   c       nt       n   λR = nsΛ = 440 

nm na Fig. 3.4(a), 531 nm na Fig. 3.4(b) e 653 nm na Fig. 3.4(c), onde ns é o índice de 

refração do substrato (1.518). As linhas verticais nas Figs. 3.4(d)-3.4(f) indicam a localização 

de λR. A        çõ    nt   λR e o pico de ressonância são 16 nm, 10 nm, e 2 nm, para os 

filtros azul, verde e vermelho, respectivamente. 

 Além disso, a Fig. 3.4 mostra que a resposta espectral é razoavelmente tolerante com 

a variação da espessura do filme de Al2O3 em torno de tf ~ 200 nm, o que facilita a fabricação 

de dispositivos, já que possíveis variações na espessura não afeta de maneira significativa a 

resposta espectral. Filtros operando independentemente da polarização podem ser obtidos 

pela produção de grades em duas dimensões. Os filtros aqui apresentados foram projetados 

para incidência normal. A tolerância angular para o dispositivo é em torno de ±2.5 º, onde a 

intensidade transmitida no comprimento de onda de pico é igual ou maior a 50% da 

intensidade na condição de incidência normal. Portanto, os filtros possuem aceitável 

performance usando feixes colimados no qual a divergência está dentro da aceitação angular.  

3.3.1 EFEITO DO ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO FILME NA LARGURA DE BANDA 

TRANSMITIDA 

 Para estudar o efeito do índice de refração do filme dielétrico na resposta do filtro 

óptico foi calculado o espectro de transmissão do filtro azul considerando três diferentes 

índices de refração do filme: nf = 2.5, nf = 2.0 e  nf = 1.7, mostrados na Fig. 3.5(a)-3.5(c). A 

largura de transmissão reduz consideravelmente com a diminuição do índice de refração do 

filme. A estreita banda de transmissão verificada nos filtros projetados é devido ao baixo 

contraste entre o índice de refração do guia e do substrato de vidro (1.518). Este baixo 

contraste leva a um maior diâmetro modal, fazendo com que uma porção menor da energia 

modal interaja com o metal, resultando em uma largura de banda transmitida mais estreita. Os 

índices de refração escolhidos podem representar materiais como MgO (nf ~ 1.7), Si3N4 (nf ~ 

2.0) e TiO2 (nf ~ 2.5).   
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Figura 3.5      Espectros de transmissão calculados para o filtro azul considerando três índices 

de refração diferentes para o filme dielétrico (a) nf = 2.5, (b) nf = 2.0, and (c) nf = 

1.7. A largura de banda transmitida (FWHM)  é mostrada nas posições (a) tf = 

100 nm, (b) tf = 150 nm, and (c) tf = 190 nm. Os parâmetros fixos nas simulações 

são Λ = 290  m, F = 0 6 , tg = 40 nm, and ns = 1.518. 

 

3.4 FABRICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO 

 Os processos de fabricação e caracterização foram realizados por meio de visita 

técnica à UTA (seção 1.6.1). O processo empregado na fabricação dos três filtros de cor foi a 

litografia interferométrica, que permite uma fabricação de baixo custo e a possibilidade de 

produção em série. Para a limpeza do substrato de vidro de aproximadamente 2,5 cm x 2,5 

cm x 0,2 cm usa-se imersão em acetona, metanol e álcool isopropílico (10 minutos cada), 

seguido de lavagem com água deionizada e secagem com ar comprimido (nitrogênio). Em 

seguida é feita a deposição do filme de Al2O3 (~ 200 nm) usando um sistema de ultra vácuo 

(AJA ETC Orion series), no qual elétrons são acelerados em direção a um alvo, que é o 

material que se deseja depositar no substrato. Com o choque dos elétrons, o material é ejetado 

e se deposita no substrato.  O controle da espessura do filme é feito de maneira automática, e 

depende do tempo de operação do sistema. Após a deposição da camada de Al2O3 no 

substrato de vidro usa-se um elipsômetro (VB-400, VASE ellipsometer system, J. A. 

Woollam) para medir o índice de refração e a espessura da camada depositada. A figura 3.6 

mostra os valores medidos e a interpolação do índice de refração usada na análise numérica. 

As espessuras medidas do filme de Al2O3 para os filtros azul, verde e vermelho foram tf ≈ 

203 nm, tf ≈ 203 n    tf ≈ 208 n        ctivamente. 
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Figura 3.6       Caracterização do filme de Al2O3 realizada por elipsometria. (a) Índice de refração e 
(b) espessura do filme. Os pontos em (a) representam os valores experimentais e a 
linha representa a interpolação polinomial usado na análise numérica. 

 

 Em seguida inicia-se o processo de fabricação das grades metálicas de alumínio. 

Primeiramente usa-se um spin coater para se obter uma película de fotoresiste positivo (495 

PMMA, MicroChem) sobre a camada de Al2O3. A espessurra do fotoresiste é 

aproximadamente 250 nm usando 3000 rotações por minuto. A amostra é então levada para 

uma placa quente por 90 segundos a 100 ºC, para remoção do solvente do fotoresiste. Para a 

produção das grades usa-se um sistema de litografia interferométrica baseado em um espelho 

de Lloyd, esquematizado na Fig. 3.7(a). Um feixe laser ultravioleta operando em 266 nm é 

filtrado espacialmente e colimado. Este procedimento é usado para se obter um feixe 

coerente, expandido e com intensidade praticamente uniforme. Este feixe atinge tanto o 

espelho como a amostra. Parte da luz refletida pelo espelho interfere com a parte do feixe que 

incide na amostra, resultando em um padrão de interferência diretamente sobre o fotoresiste. 

Uma abertura é usada para delimitar a área exposta. O ângulo de rotação do espelho em 

    ç      f                f n       í    (Λ)      t              ç     f n    fill factor (F) 

da grade. A Fig. 3.7(b) mostra uma visão geral do sistema e do suporte. Uma bomba de 

sucção a vácuo é usada para prender a amostra, que é posicionada na abertura onde o padrão 

de interferência é gerado pelo espelho de Lloyd. Todo o alinhamento do ângulo da base 

giratória e da posição (x, y e z) da amostra é feito de modo automático. O controle 

liga/desliga do feixe laser (shutter) possibilita a exposição de uma matriz 3 x 3 com diferentes 

tempos de exposição. A Fig. 3.7(c) mostra uma imagem do sistema interferométrico usado 

[148]. 
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Figura 3.7       (a) Esquema do sistema interferométrico usado na fabricação dos filtros ópticos, (b)   
visão geral  mostrando o espelho de Lloyd, a abertura  e o suporte da amostra e (c) 
imagem do sistema interferométrico usado [148]. 
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 Após a exposição, a amostra volta para a placa quente (110 ºC, 90 segundos) e então é 

revelada em MIBK/IPA, 3:1, durante 30 segundos. Em seguida ela é imersa em água 

deionizada e secada com ar comprimido. O fotoresiste positivo faz com que as zonas 

expostas ao UV sejam dissolvidas no revelador. Para a remoção completa do fotoresiste 

exposto ao laser, e possível aumento do fill factor das grades, usa-se corrosão por plasma 

(Oxford PlasmaLab80Plus), num processo conhecido como "descum". A figura 3.8 mostra 

imagens obtidas por microscópio de força atômica (Atomic Force Microscope - AFM), 

usadas para verificação dos parâmetros geométricos período e fill factor da grade. Quanto 

maior o tempo de exposição, menor o fill factor. Note que o fill factor do resiste e da grade 

metálica são complementares.  

 

Figura 3.8       Ima e s o tidas por AFM  O período das  rades é  Λ ≈ 290  m, re ere te ao filtro 
azul. São mostrados as imagens referentes a três tempos de exposição no sistema 
interferométrico (a) 16 segundos, Fa ≈  0 63, (   24 se u dos, Fb ≈ 0 53 e (c  32 
segundos, Fc ≈ 0 42  O fill factor do resiste e da grade metálica são 
complementares. 

 

 Somente após a verificação dos parâmetros geométricos as amostras são levadas para 

fazer a deposição de 40 nm de alumínio, usando um sistema evaporador (CHA Electron-

Beam Evaporator). Após a deposição do alumínio é feito o procedimento de lift-off usando 

banho ultrassônico     c t n   n  q      f t      t      consequentemente o     ín   

      t      b           é removido, restando apenas o alumínio depositado diretamente sobre 

o filme de Al2O3. Esta etapa é crucial e de difícil execução, sendo realizada por técnico 

especializado. As etapas do processo de fabricação são resumidas na figura 3.9.  

 

16 s

F ≈ 0.63  

24 s

F ≈ 0.53 

32 s

F ≈ 0.42  
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Figura 3.9      Resumo do processo de fabricação dos filtros ópticos 

 

 

 Os parâmetros geométricos dos dispositivos finais foram avaliados por AFM. Os 

                f          g  nt    Λ ≈ 291 n   F ≈ 0.656   tg ≈ 40 n          f  t       ;  

Λ ≈ 349 n   F ≈ 0.665   tg ≈ 40 n          f  t            Λ ≈ 428 n   F ≈ 0.678   tg ≈ 38 

nm, para o filtro vermelho. Os valores medidos encontram-se bem próximos dos valores 

projetados.  A Fig. 3.10 mostra as imagens obtidas, com os respectivos valores experimentais. 
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Figura  3.10      Imagens obtidas por AFM e verificação dos parâmetros geométricos dos filtros 
fabricados (a,b) azul, (c,d) verde e (d,e) vermelho. 

 

3.5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A resposta espectral dos filtros azul, verde e vermelho foi obtida usando a 

configuração esquematizada na Fig. 3.11. A fonte de luz é uma lâmpada halógena com 

comprimento de onda variando entre 360 a 2000 nm (Ocean Optics HL-2000). Usando fibra 

óptica, lentes colimadoras e polarizador se produziu um feixe de luz branca colimado que 

incide no filtro fabricado com polarização TM. Novamente um conjunto colimador/fibra 

óptica é usado para coletar a luz transmitida pelo filtro e enviar ao analisador de espectro 
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(Ocean Optics USB4000). Um diafragma óptico (íris) é usado para garantir que toda a luz 

incidente passe pelo filtro. A transmissão absoluta é obtida normalizando a transmissão 

medida pela densidade espectral da fonte de luz. Nos resultados apresentados a seguir foi 

considerada a reflexão que ocorre na superfície inferior do substrato de vidro (~ 4.2%).  

 

 

Figura  3.11     (a) Montagem experimental para medida da resposta óptica dos filtros fabricados. 
(b) Espectro da fonte de luz branca usada e (c) imagem que é gerada pelo 
analisador de espectro óptico. 

 

 As respostas espectrais dos filtros fabricados são mostradas na figura 3.12(a)-3-12(c). 

Os valores medidos estão muito próximos aos simulados de acordo com os parâmetros 

geométricos medidos. Os três filtros apresentam alta eficiência com relativa largura de banda 

estreita. A eficiência medida foi de 81%, 82% e 80% para os filtros azul, verde e vermelho, 

respectivamente. Com relação a largura de banda transmitida (FWHM) os valores medidos 

foram: 19 nm centrado em 454 nm, para o filtro azul; 20 nm centrado em 536 nm para o filtro 

verde e 19 nm centrado em 651 nm para o filtro vermelho. As Figs, 3.11(d)-3.11(f) mostram 

as imagens das cores produzidas pela transmissão dos filtros ópticos. O filtro azul resultou 

em uma imagem com coloração roxa. Isso se deve ao fato da fonte de luz usada ter uma 

banda concentrada na região vermelha, onde a intensidade em 650 nm é em torno de 9 vezes 

maior que a intensidade em 450 nm, como pode ser observado na figura 3.11(b). A cor 

alaranjada observada no filtro vermelho foi associada com a relativa alta banda lateral de 

transmissão. Convém ressaltar que a percepção das cores que os filtros geram pode ser 
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modificada, uma vez que depende do espectro da fonte de luz branca. O importante é a 

resposta espectral de cada filtro normalizada pela incidência, como mostrado nas Figs. 

3.12(a)-3.12(c). Além das cores associadas com a transmissão (T0) foi possível também obter 

as cores puras associadas com os modos guiados, cujos feixes propagam pelo filme de Al2O3 

e deixam a estrutura perpendicularmente ao feixe incidente, e perpendicularmente às grades 

de alumínio. 

 

 

Figura  3.12      Espectro de transmissão medido (linha contínua) dos filtros fabricados (a) 
azul, (b) verde e (c) vermelho em comparação com os espectros simulados 
usando os valores geométricos fabricados (linha pontilhada). (d)-(f) 
mostram as cores associadas a transmissão (T0) e (g)-(i) mostram as cores 
puras associadas aos modos ressonantes.  
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 Na Fig. 3.13(a) são mostrados um desenho e uma foto da montagem experimental 

vista por cima (eixo y). Da esquerda para a direita, é possível visualizar o diafragma óptico 

(íris), por onde passa o feixe de luz branca polarizado que incide no filtro, o feixe azul 

associado ao modo propagado no filme, que deixa a estrutura perpendicularmente ao feixe 

incidente e às grades de alumínio (eixo y), e a cor produzida pelo filtro azul na transmissão 

(T0) considerando o espectro da fonte de luz, Fig. 3.11b . O filtro óptico fabricado é mostrado 

na Fig. 3.13(b). É possível ver uma matriz 3 x 3, onde cada "quadrado" representa um filtro 

diferente, dependendo das condições de fabricação no sistema interferométrico automático 

(tempo de exposição).  

 

 

Figura  3.13     (a) Montagem experimental usando o filtro azul, com destaque para a cor 
associada ao modo propagante e a cor transmitida pelo filtro (T0) e (b) filtro óptico 
fabricado com 9 condições de fabricação diferentes. 

 

 Os resultados experimentais mostraram que é possível obter filtros ópticos de alta 

performance sem o uso de uma camada dielétrica adicional (buffer). A largura de banda 

(FWHM) medida para os três filtros foi aproximadamente 20 nm, que é significativamente 

menor que os ~60 nm previamente obtidos na literatura usando estrutura semelhante 

[142,145]. Outras larguras de banda podem ser obtidas usando diferentes materiais 

dielétricos, como óxido de magnésio (nf ~ 1.7), nitreto de silício (nf ~ 2.0) e óxido de titânio 

(nf ~ 2.5), já que a largura de banda depende do contraste entre o índice de refração do filme e 

do substrato, como visto na seção 3.3.1. Adicionalmente, pode-se reduzir ainda mais a largura 

de banda transmitida pela inclusão de uma camada dielétrica (buffer) entre a grade metálica e 

o guia de onda, como mostrado em [142]. A tabela 1 sumariza os parâmetros simulados e 

medidos para os filtros azul, verde e vermelho. 
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Tabela 3.1      Parâmetros simulados e medidos para os filtros azul, verde e vermelho 

Filtro Azul Verde Vermelho 

Parâmetro Simulado Medido Simulado Medido Simulado Medido 

Λ (nm) 290 291 350 349 430 428 

F 0.670 0.656 0.670 0.665 0.670 0.678 

tg (nm) 40 40 40 40 40 38 

tf (nm) 200 203 200 203 200 208 

λpico (nm) 456 454 541 536 655 651 

FWHM (nm) 22 19 20 20 14 19 

 

 

3.5.1 OBTENÇÃO DE RGB USANDO APENAS O FILTRO VERMELHO 

 Um aspecto interessante é que a percepção da cor transmitida por cada filtro pode ser 

modificada de acordo com o espectro da fonte de luz usada. Na Fig. 3.14(a) é mostrada uma 

montagem experimental usando o filtro vermelho fabricado. Inicialmente temos um feixe de 

luz branca colimado e polarizado (TM), cujo espectro está concentrado na região do 

vermelho, Fig. 3.14(b). É a mesma fonte de luz usada na caracterização espectral dos filtros 

fabricados (Ocean Optics HL-2000). Usando um filtro comum (no caso um pedaço de 

plástico verde), o espectro inicial da fonte foi modificado para que ficasse concentrado na 

região verde, Fig. 3.14(c). Esse feixe espectralmente modificado é usado agora como fonte 

inicial a ser incidido no filtro vermelho fabricado. A fig. 3.14(d) mostra a resposta espectral 

após o feixe passar pelo filtro vermelho. É possível ver claramente um pico de transmissão 

em 651 nm, referente à resposta espectral do filtro vermelho, Fig. 3.12(c). Como a entrada 

agora tem uma banda concentrada na região verde, a cor transmitida pelo filtro vermelho tem 

uma coloração verde. A figura 3.14(e) mostra uma fotografia tirada por cima da montagem 

(eixo y). É possível ver também a cor pura vermelha que deixa a estrutura 

perpendicularmente ao feixe incidente e às grades de alumínio, e está associada ao modo 
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propagante no filme de Al2O3. As intensidades mostradas nas Figs. 3.14(b)-3.14(d) estão 

auto-normalizadas para facilitar a visualização. 

 

 

Figura 3.14     (a) Montagem experimental para obtenção das três cores primárias RGB usando o 
filtro vermelho, (b) espectro inicial da fonte, (c) espectro modificado usando filtro 
verde qualquer, (d) espectro medido após o feixe passar pelo filtro vermelho 
fabricado e (e) fotografia obtida por cima da montagem experimental por cima 
(eixo y). 

 

 Além disso, foi possível obter também uma cor azul, aparentemente pura, que é 

refletida num ângulo agudo e bem definido em torno de 80 º. Mas a cor azul não aparece 

apenas na reflexão, Fig. 3.15(a); aparece também na transmissão, Fig. 3.15(b). Não foi 

possível obter informação espectral desse feixe refletido devido à sua baixa intensidade e 

natureza difusa (não colimado). Sem informação espectral, a origem física do efeito fica 

incerta. Entretanto podemos nos permitir a tentar interpretar o fenômeno. Observando a 

resposta espectral calculada para o filtro vermelho, Fig. 3.4(c), vemos que além da anomalia 

R y   g  n  t  n           t  n     λR = nsΛ = 653 n       t  t  bém uma supressão da 

t  n           λ ~ 436 n    n    n  nt   nt                  f        A 2O3. Essa 

supressão da intensidade transmitida pode indicar que se trata de um efeito anômalo (o feixe 

emerge quase rasante à estrutura), que depende do período das grades metálicas. De fato, se 

c  c          c       nt      n       n       R y   g           f      t     q   λR = 

narΛ = 430 n  (nar = 1), um valor bem próximo ao verificado na Fig. 3.4(c).  
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Figura 3.15     Montagem experimental para obtenção das três cores primárias RGB usando o 
filtro vermelho. (a) Foto tirada mostrando a cor azul (a) na reflexão e (b) na 
transmissão. 

 

 Deste modo demonstramos experimentalmente a possibilidade de se obter as três 

cores primárias RGB ao mesmo tempo, usando um único dispositivo. Ao contrário de uma 

grade de difração (ou prisma) que gera um espectro de cores, este dispositivo gera apenas as 

três cores primárias, somente ajustando a entrada espectral. Um problema para aplicações 

práticas é que os feixes produzidos não estão na mesma direção, além da diferença de 

intensidade relativa entre eles. 

 

3.6 CONCLUSÃO 

 Este capítulo foi dedicado à descrição do projeto, fabricação e caracterização de três 

filtros ópticos (azul, vermelho e verde) de alta performance. No início foi feita a revisão 

bibliográfica, onde se procurou estabelecer a motivação para o estudo deste tipo de 

dispositivo, além de mostrar como os dispositivos atuais podem ser aperfeiçoados. Usando 

análise numérica foi possível projetar três filtros eficientes considerando uma mesma 

espessura para o filme dielétrico. Além disso, as simulações forneceram base para um 

entendimento teórico da estrutura. A resposta espectral dos filtros é uma combinação de 

ressonância de modo guiado (pico de transmissão) com ressonância de plasmon de superfície 

(a)

(b)
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(mínimo de transmissão), sendo fortemente influenciado       n       R y   g  q  n   λpico 

               λR. Verificamos que além da anomalia Rayleigh a estreita largura de banda 

transmitida se deve ao baixo contraste entre o índice de refração do filme de Al2O3 e do 

substrato de vidro. Os filtros foram fabricados usando litografia interferométrica, técnica que 

possui algumas vantagens incluindo fabricação por exposição única e geração de grades 

nanométricas sobre uma área extensa. Os parâmetros geométricos dos filtros foram 

caracterizados por elipsometria e AFM, e os valores encontrados foram bem próximos aos 

projetados. Experimentalmente, a resposta espectral dos três filtros estão de acordo com as 

previsões numéricas, apresentando eficiência ao redor de 80% com largura de banda ~20 nm. 

Foi possível obter alta eficiência sem a necessidade de uma camada adicional separando o 

guia da grade metálica. Além disso, foi possível mostrar as imagens das cores produzidas 

pelos filtros na transmissão (T0) e associadas aos modos acoplados no filme. Por fim, foi 

mostrado como o filtro vermelho pode ser usado para se produzir as três cores primárias RGB 

ao mesmo tempo, ajustando o espectro da fonte luminosa. Os resultados servem também de 

base para a otimização de estruturas com grades em duas dimensões, operando com luz não 

polarizada.  
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4 LENTE ÓPTICA BASEADA EM ZONAS DE 

FRESNEL LINEAR INTEGRADA COM FILME 

METÁLICO 

Neste capítulo é feita a proposta de uma estrutura que combina placas de zonas de 

Fresnel (Fresnel zone plates - FZP) integrada com um filme metálico. Resultados numéricos 

indicam que a inserção de um filme metálico abaixo da FZP pode reduzir significativamente 

os lóbulos laterais produzidos pela lente. São apresentados: (1) levantamento bibliográfico 

das principais lentes plasmônicas e a motivação do estudo de estruturas combinando 

plasmônica e FZP, (2) análise numérica do dispositivo, (3) aspectos da fabricação da 

estrutura usando litografia por nanoimpressão e (4) avaliação dos resultados.   

 

4.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E MOTIVAÇÃO  

 As chamadas placas de zonas de Fresnel são elementos ópticos amplamente usados 

para focalizar radiação eletromagnética. Consistem em uma série de zonas - lineares ou 

anulares - que alternam transparência e opacidade. São projetadas de modo que a luz 

transmitida pelas zonas transparentes interfira construtivamente em um ponto com distância 

focal desejada. Ao contrário de lentes refrativas convencionais, a FZP usa a difração para 

focalizar luz, resultando em elementos de espessura e massa reduzidas. Além disso, sua 

forma planar faz com que a fabricação possa ser realizada em passos únicos, reduzindo custos 

e possibilitando aplicações em sistemas integrados/miniaturizados. As FZP´s têm sido muito 

usadas em aplicações como litografia e microscopia, especialmente em sistemas de raio-X e 

UV [149-151], onde muitas vezes representam a única forma viável de focalizar luz. 

 Recentemente, a plasmônica tem permitido o desenvolvimento de uma nova classe de 

lentes ópticas, que podem operar abaixo do limite de difração. J. B. Pendry [30] foi o 

primeiro a mostrar teoricamente o conceito da super lente no ano 2000, propondo o uso de 

uma placa de índice      f  ç   n g t    (ε<0   μ<0)      f c   t        c    n nt      

Fourier, inclusive as evanescentes. Logo depois o conceito de super lente foi comprovada 

experimentalmente em frequências ópticas pelo grupo do professor X. Zhang [152-155], mas 

seu complexo processo de fabricação ainda limita aplicações práticas. A partir daí vários 

tipos de estruturas metálicas têm sido reportadas para focalizar luz no espaço livre de modo 

mais eficiente fazendo uso das ondas SPP. Em 2005, Shi et al propôs um novo tipo de lente, 
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constituída de um conjunto de nano-fendas em um filme metálico de mesma profundidade 

[156]. Cada fenda age como um guia do tipo metal-isolante-metal (MIM), suportando uma 

onda SPP cuja constante de propagação depende da largura da fenda. Quanto menor a largura 

da fenda, maior a constante de propagação e consequentemente maior o atraso de fase. 

Assim, controlando a espessura de cada fenda pode-se obter uma distribuição de fase na saída 

da lente tal que a luz seja focada em uma distância focal desejada. A verificação experimental 

dessa lente foi feita por Verslegers et al [157] em 2009, usando um filme de ouro de 400 nm 

de espessura e fendas variando de 80 nm a 150 nm, fabricadas usando feixe de íons 

focalizados. Outro tipo de estrutura plasmônica funcionando como lente óptica foi proposta 

por Kim et al [158]. Consiste em uma fenda metálica central única, e uma grade dielétrica em 

ambos os lados da fenda, acima do metal. A onda SPP excitada na fenda se propaga na 

direção das grades. O período de cada grade é ajustado de modo que as ondas difratadas 

resultem em interferência construtiva em uma determinada distância focal. A posição focal é 

ajustada pelo período de cada grade dielétrica, podendo-se também mudar a direção angular 

do feixe propagado [159]. Uma lente plasmônica semelhante foi proposta por Jia et al [160], 

baseada na variação da profundidade de sulcos em um filme metálico. Essa lente tem apenas 

uma fenda central, e em ambos os lados existem sulcos, que podem ter variação de altura na 

forma côncava/convexa. A onda SPP guiada pela fenda central se propaga ao longo da 

superfície do metal, sendo difratada para o campo distante pelos sulcos. Controlando a 

geometria de cada sulco (altura e separação) pode-se fazer com que os feixes difratados 

interfiram construtivamente em um determinado ponto focal. Pode ser tanto unidimensional 

como bidimensional (sulcos em formato de anéis circulares). Além de focar luz no espaço 

livre, várias lentes têm sido desenvolvidas para concentrar energia na forma de plasmon de 

superfície. Essas lentes são baseadas em um arranjo de fendas circulares periodicamente 

espaçadas, cujo período está associado ao comprimento de onda de plasmon (λspp). Os 

plasmons excitados em todas as direções se propagam na interface metal/dielétrico e se 

interferem construtivamente no foco [161]. Nanofendas circulares têm sido também usadas 

para produzir dispositivos que geram feixes não-difrativos sobre uma determinada distância, 

conhecidos também como feixes de Bessel [162-165]. 

 Nesse contexto, algumas estruturas têm sido reportadas unindo plasmônica e placas de 

zonas de Fresnel de modo a se obter a focalização da luz de maneira mais eficiente no 

espectro visível. Em 2007, Fu et al demonstraram que uma estrutura combinando plasmon de 

superfície com FZP produz um foco com propriedades além do limite de difração [166].  Kim 

et al investigaram a resposta de uma FZP composta por multicamadas metal/dielétrico [167]. 
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Outros trabalhos mostraram a possibilidade de se obter foco eficiente usando estruturas que 

combinam metal com FZP [168-173]. As FZP´s metálicas têm maior eficiência de 

transmissão e maior pico de intensidade no ponto focal que lentes metálicas baseadas em 

nano-fendas [174].  

 Assim, o estudo de lentes metálicas vem atraindo cada vez mais atenção, pois 

possibilita, entre outras propriedades, o foco abaixo do limite de difração. Além disso, o 

estudo de estruturas difrativas tem importante aplicação, pois esses elementos podem ser 

usados para o registro de dados em paralelo, substituindo a fibra óptica em aplicações de 

microscopia de campo próximo [175]. A Fig. 4.1 mostra algumas lentes metálicas e o perfil 

do foco gerado [156,158,166].   

 

 

Figura  4.1      Estrutura de diferentes lentes metálicas e o respectivo perfil do foco gerado. (a) 
lente baseada em nano fendas [156], (b) lente baseada em fenda única e grades 
dielétricas [158] e (c) lente combinando metal com FZP para geração de foco com 
propriedades abaixo do limite de difração [166].  

 

(a)

(b)

(c)
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 Uma das limitações das FZP´s convencionais é que a resolução no campo distante é 

determinada pela largura da menor zona transparente, sendo necessário um grande número de 

zonas para se aproximar do limite de resolução de Rayleigh [176]. Por outro lado, quando o 

número de zonas de Fresnel é reduzido, o primeiro lóbulo lateral formado pela lente na 

distância focal é significativo comparado ao lóbulo principal [177].  

 Nesse contexto este capítulo apresenta o estudo de uma lente de Fresnel linear 

integrada com um filme metálico. A análise numérica mostra que ocorre uma redução 

significativa dos lóbulos laterais pela inserção do filme metálico em uma posição específica. 

Além disso, a resposta da lente em função da distância FZP-filme mostra que a estrutura tem 

um c     t   nt  t    q       F b y-Perot.  

 

4.2 ESTRUTURA DA LENTE FZP MODIFICADA E PARÂMETROS DAS 

SIMULAÇÕES 

 A estrutura por nós proposta neste capítulo consiste de uma FZP linear integrada com 

um filme metálico, como esquematizado na Fig. 4.2. A FZP é do tipo positiva, com zona 

central aberta, e contém 13 zonas (N = 13) gravadas em um filme de ouro de 200 nm de 

espessura e preenchidas com ar. O raio de cada zona satisfaz a equação 

 

   √     
    

 

 
                                                              (4.1) 

 

obtida considerando interferência construtiva na posição focal, onde n é um número inteiro 

relativo a n-ésima zona, f é      tânc   f c       j      λ0 é o comprimento de onda incidente.  

 

 

Figura 4.2      Estrutura incorporando placas de zonas de Fresnel (FZP) com filme metálico. (a) 
seção transversal (plano xy) e (b) visão geral do dispositivo. O padrão de 
intensidade é calculado variando a distância FZP-filme, variável d em (a), para 
polarização incidente TM e TE. 
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 A análise numérica foi realizada usando o software comercial Comsol 3.5a, que 

permite uma profunda discretização espacial, requerida quando se trata de estruturas 

metálicas nas quais os campos eletromagnéticos variam rapidamente a partir da superfície. 

Para analisar a resposta da FZP incorporando o filme de ouro foi calculado o padrão da 

intensidade transmitida variando a distância FZP-filme (d) de 180 a 800 nm, com passo de 10 

nm. Os parâmetros usados nas simulações foram: f = 1 μ   λ0 = 633 nm  εgold = -12.17 + 

1.34i. A espessura do filme foi fixada em 30 nm (ver seção 4.3.1) e o índice de refração do 

vidro é 1.457. A análise é feita para onda plana incidente com as duas polarizações, TM e TE. 

A condição de contorno usada nas bordas da simulação foi Perfect Matched Layers (PML), 

condição que previne reflexões indesejadas. As análises foram baseadas em simulações 2D, 

uma vez que o comprimento nas n-zonas abertas pode ser fixado relativamente maior que sua 

   g    (~1.7 μ           n  c nt   ). A ém disso, a análise 2D permite uma melhor 

discretização da estrutura e exige menor recurso computacional. A Fig. 4.3 mostra o ambiente 

da simulação numérica e a discretização espacial de uma parte da estrutura. 

 

 

Figura 4.3       Ambiente de simulação numérica e parâmetros geométricos da FZP.  No detalhe é 
mostrado a discretização especial de uma parte da estrutura; abaixo são mostrados 
os raios da FZP calculados pela equação 4.1, considerando f = 1 μm e λ0 = 633 nm. 

 

 Para quantificar a resposta da lente como função da distância FZP-filme foi 

introduzido o parâmetro R (ratio), definido como a razão entre a intensidade no pico (Ip) e a 

intensidade do maior lóbulo lateral (Il). Quanto maior o parâmetro R, menor são os lóbulos 

laterais em relação ao lóbulo central, resultando em um padrão de transmissão mais limpo. A 

intensidade mostrada nas análises realizadas é proporcional a |Hz|
2
 para polarização TM e a 

|Ez|
2
 para polarização TE. A Fig. 4.4 mostra a definição do parâmetro R. 
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Figura 4.4       Obtenção do parâmetro R, definido como a razão entre a intensidade no pico (Ip) e 
a intensidade do maior lóbulo lateral (Il). (a) Padrão de intensidade transmitida e 
(b) intensidade na posição focal, representada pela linha vermelha em (a). 

 

4.3 RESULTADOS NUMÉRICOS 

 O padrão da intensidade transmitida pela FZP com e sem o filme para polarização TM 

e TE é mostrado na Fig. 4.5. As distâncias FZP-filme para TM e TE são d = 480 nm e d = 

490 nm, respectivamente, correspondendo às distâncias onde a posição do filme metálico 

resulta num padrão mais limpo, representado pelo maior valor de R encontrado (ver Fig. 4.8). 

A escala da intensidade foi ajustada para melhor visualização do foco, sendo mantidas as 

intensidades relativas referentes à mesma polarização.  

 

Figura 4.5     Padrão da intensidade transmitida pela FZP com e sem o filme para polarização 
incidente TM e TE. Polarização TM (a) sem o filme e (b) com o filme, d = 480 nm. 
Polarização TE (c) sem o filme e (d) com o filme, d = 490 nm. A posição focal em (a), 
(  , (c  e (d  é 1 1  μm, 1 20 μm, 1 02 μm, a d 1 12 μm, respectivamente. Os 
retângulos brancos indicam a seção transversal da FZP. 
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 As Figs. 4.5(a) e 4.5(c) mostram o padrão da intensidade transmitida pela FZP sem o 

filme para as polarizações TM e TE, respectivamente. É observado um padrão de transmissão 

"sujo", no qual a intensidade dos lóbulos laterais é comparável com a intensidade no foco. As 

   tânc    f c         TM   TE     1.17 μ    1.02 μ        ct     nt     n     f c  

projetado f = 1 μ . Ob     -se então um melhor desempenho da FZP para a polarização TE. 

Isso se deve ao fato de que a equação usada para calcular os raios das zonas de Fresnel prevê 

a interferência construtiva na distância focal considerando onda plana incidente e nenhum 

atraso de fase entre as fendas. A equação funciona para polarização TE, mas para TM cada 

fenda da FZP pode ser considerada como um guia do tipo metal-isolante-metal (MIM), e 

desde que a constante de propagação da onda SPP depende da largura de cada fenda, existe 

um atraso de fase relativo. A Fig.4.6 mostra as fendas da FZP, e a tabela 4.1 mostra a largura 

de cada fenda, a constante de propagação β obtida pela equação transcendental (2.16a) e o 

respectivo índice de refração efetivo. O atraso de fase relativo entre as fendas na polarização 

TM resultou em uma distância focal 17% maior que a projetada. A espessura da FZP (200 

nm) foi escolhida levando em conta a diminuição do atraso de fase relativo, mas garantindo 

que a lente fosse opticamente espessa.     

 

 

Figura 4.6       Geometria da lente FZP.  

 

Tabela 4.1      Geometria da le te FZP  Lar ura das  e das, co sta te de propa a ão β e 
respectivo índice de refração efetivo neff. 

Fenda Central 1 2 3 4 5 6 

largura (nm) 1712.5 382.5 347.6 335.0 328.8 325.4 323.15 

β (10-3/nm) 10.3653 10.8373 10.9073 10.9363 10.9513 10.9599 10.9655 

neff 1.0443 1.0918 1.0989 1.1018 1.1039 1.1042 1.1047 

 

 Quando o filme metálico é integrado sob a FZP observa-se uma melhora significativa 

da resposta da lente, com alta supressão dos lóbulos laterais para ambas as polarizações 

incidentes. As Figs. 4.5(b) e 4.5(d) mostram o padrão da intensidade transmitida pela 

estrutura com a distância d = 480 nm e d = 490 nm, para TM e TE, respectivamente. A 

fenda central 1 2 3 4 5 6

largura (nm) 1712.5 382.5 347.6 335.0 328.8 325.4 323.15

β (10-3/nm) 10.3653 10.8373 10.9073 10.9363 10.9513 10.9599 10.9655

neff 1.0443 1.0918 1.0989 1.1018 1.1039 1.1042 1.1047
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posição focal da FZP com a integração do filme aumentou e está localizada em f = 1.20 μm 

(TM) e f = 1.12 μm (TE). As Figs, 4.7(a) e 4.7(b) mostram a seção transversal da intensidade 

na posição focal (direção x), comparando a resposta da FZP com e sem o filme para TM e 

TE, respectivamente. As intensidades estão auto-normalizadas para melhor visualização. 

Claramente nota-se uma significativa redução dos lóbulos laterais devido a inserção do filme 

metálico. A razão entre a intensidade no foco e a intensidade do maior lóbulo lateral 

(parâmetro R) aumentou de 1.81 para 5.44 para polarização TM, e de 2.94 para 14.05 para 

polarização TE.  Os lóbulos laterais foram reduzidos por um fator 3.0 para TM e 4.8 para TE 

com a inserção do filme. A largura a meia altura na posição focal (FWHM) aumentou com a 

inserção do filme, passando de 241 nm para 374 nm para TM, e de 265 nm para 337 nm para 

TE. Apesar de reduzir os lóbulos laterais a inserção do filme provoca uma queda significativa 

da intensidade na posição focal, de aproximadamente 87% para TM e 76% para TE.       

 

 

Figura  4.7       Perfil da intensidade no posição focal ao longo do eixo x para polarização incidente 
(a) TM e (b) TE. Linhas azul e vermelha representam os perfis de intensidade com e 
sem o filme, respectivamente.  

  

 A definição da melhor posição do filme metálico sob a FZP mostrada na análise acima 

foi obtida da seguinte forma: (1) cálculo da intensidade transmitida variando a posição do 

filtro de 180 nm a 800 nm, com passo de 10 nm; (2) para cada posição do filme foi obtido o 

perfil da intensidade na posição focal em função do eixo x; (3) para cada posição do filme foi 

obtida a razão entre a intensidade no foco e a intensidade do maior lóbulo lateral, parâmetro 

R. A Fig. 4.6 mostra os valores de R calculados para polarização TM e TE em função da 

distância FZP-filme. Para TE, três pontos intermediários em d = 205, 485 e 765 nm foram 

calculados para levar em conta a rápida variação de R. Note que existem dois pontos 

descontínuos no eixo referente a distância FZP-filme. Isso se deve ao fato de que nessas 

regiões o dispositivo não gera um foco único, e consequentemente não é possível calcular a 
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razão entre a intensidade focal e do maior lóbulo lateral. A Fig. 4.8 mostra os padrões da 

intensidade transmitida correspondente aos picos de R, para polarização incidente TM e TE.

            

 

Figura  4.8     (a) Cálculo do parâmetro R, definido como a razão entre a intensidade no foco e 
a intensidade do maior lóbulo lateral, como função da distância FZP-filme. Note 
que existem duas descontinuidades no eixo x, representando regiões onde o 
dispositivo não gera um foco único. (b) Padrão de intensidade correspondendo 
aos picos de R em (a) para TM e TE. Os retângulos brancos indicam a seção 
transversal da FZP.  
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 Observa-se na Fig. 4.8(a) que os picos de R, e consequentemente a posição do filme 

onde resulta um padrão de transmissão mais limpo, varia quasi-periodicamente com a 

distância FZP-filme. Os três picos de R para TM estão localizados nas distâncias d = 200 nm, 

d = 480 nm e d = 750 nm. Para TE, os picos estão localizados nas distâncias d = 210 nm, d = 

490 nm e d = 765 nm. A separação entre os picos é 280 nm e 270 nm para TM, e 280 nm e 

275 nm para TE. O comprimento de onda no substrato é λ0/n = 435 nm, portanto a separação 

entre dois picos de R, ou seja, a separação entre as distâncias FZP-filme que resultam em 

padrão de intensidade limpo, é um pouco maior que λ0/2n = 218 nm. A resposta da lente 

variando a distância FZP-filme exibe um comportamento quasi Fabry-Perot. A Fig. 4.8(b) 

mostra o padrão de intensidade transmitida nos picos de R para TM e TE, correspondentes 

aos pontos I-VI na Fig. 4.8(a). 

 O comportamento ressonante do dispositivo incorporando FZP e filme metálico pode 

ser verificado observando o campo eletromagnético na região entre o filme e a lente. Figs. 

4.9(a)-4.9(d) mostram o padrão de intensidade transmitida para TM e TE em duas situações 

diferentes: (1) o filme está localizado em uma posição que gera um padrão limpo (alto valor 

de R) e (2) o filme está localizado em uma posição intermediária onde o dispositivo não gera 

um foco único, correspondente a ponto localizado na descontinuidade do eixo x na Fig. 

4.8(a). Pode ser verificado nas Figs. 4.9(b) e 4.9(d) que quando o filme encontra-se numa 

posição intermediária entre altos valores de R o dispositivo não atua como lente. Os 

correspondentes campos magnético e elétrico entre o filme e a FZP são mostrados nas Figs. 

4.9(e)-4.9(h). Para distâncias FZP-filme que resultam em alto valor de R verifica-se que os 

campos mostram um perfil quasi-estacionário entre o filme e as zonas da FZP, Figs. 4.9(e) e 

4.9(h). Em situações onde o filme está localizado entre valores de alto R (posição onde não 

gera foco) os campos eletromagnéticos não apresentam perfil estacionário, Figs. 4.9(f) e 

4.9(h).  
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Figura  4.9       Padrão de intensidade transmitida para TM e TE em duas situações diferentes: (a,c) 
filme localizado em uma posição correspondente ao pico de R e (b,d) filme 
localizado em uma posição onde o dispositivo não gera foco. Na segunda coluna 
estão representados os respectivos campos (e,f) magnético e (g,h) elétrico, entre a 
lente FZP e o filme metálico. 

  

4.3.1 ANÁLISE DA ESPESSURA DO FILME DE OURO SOB A FZP 

 Para avaliar o efeito da espessura do filme de ouro sob a lente FZP na resposta do 

dispositivo foi calculado o padrão de intensidade transmitido variando a espessura do filme 

de 0 (sem filme) até 50 nm, com passo de 5 nm, para polarização incidente TM e TE. A 

distância d é fixada em 480 nm para TM e em 490 nm para TE. A partir dos cálculos foi 

obtido a constante R e a intensidade na posição focal, para as polarizações TM e TE, 

mostradas na Fig. 4.10. As intensidades estão autonormalizadas para melhor visualização. 
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Figura  4.10      Análise do efeito da espessura do filme de ouro na resposta do dispositivo. Valores 
calculados de (a) R e (b) intensidade na posição focal, autonormalizada, em função 
da espessura do filme de ouro. Os quadrados pretos referem-se a polarização TM e 
os círculos vermelhos à polarização TE.   

 

 A escolha da espessura do filme metálico igual a 30 nm foi feita balanceando a  

melhora no padrão de transmissão (dado pela diminuição da intensidade do maior lóbulo 

lateral em relação à intensidade na posição focal) com a intensidade na posição focal . 

 A tabela 4.2 faz um resumo dos parâmetros da FZP com e sem o filme, para 

polarização TM e TE. 

 

Tabela 4.2     Parâmetros dos dispositivo calculados com e sem o filme, para polarização TM e TE 

Polarização Distância FZP-filme (nm) Posição focal (μm) FWHM (nm) R 

 

 

TM 

Sem filme 1.17 241 1.81 

d = 200 1.25 301 3.55 

d = 480 1.20 374 5.44 

d = 750 1.12 346 9.89 

 

 

TE 

Sem filme 1.02 265 2.94 

d = 210 1.23 315 8.16 

d = 490 1.12 337 14.05 

d = 765 1.00 327 7.39 
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4.4 FABRICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO 

 Inicialmente a fabricação da lente foi esquematizada para ocorrer nas seguintes 

etapas: (1) deposição do filme de ouro (~30 nm) sobre um substrato de vidro, (2) deposição 

do filme de SiO2 (~480 nm), (3) deposição do filme de ouro (~200 nm) e (4) uso do 

equipamento FIB para "esculpir" a lente FZP no filme de ouro situado no topo da amostra. 

Ao final do processo o dispositivo teria a estrutura esquematizada na Fig. 4.2. Porém, durante 

as visitas técnicas realizadas pelo autor, não foi possível o acesso ao equipamento FIB. Deste 

modo, outro método foi sugerido na fabricação do dispositivo: litografia por nanoimpressão, 

a ser realizada por meio de visita técnica ao VTT - Finlândia (seção 1.6.2). O esquema de 

fabricação baseado na transferência de um padrão previamente fabricado para um filme de 

polímero está esquematizado na Fig. 4.11.  

 

 

Figura 4.11      Sequência de fabricação usando litografia por nanoimpressão. (a) substrato de 
vidro com o filme de ouro e polímero no topo, (b) nanoimpressão, (c) deposição de 
ouro e (d) processo de polimento. 

 

(a)

polímero ouro vidro molde

(b)

(c)

(d)
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 Inicialmente temos um substrato de vidro no qual foi depositado uma camada de 30 

nm de ouro. Para melhor adesão do ouro, uma fina camada de cromo (~5 nm) é depositada 

sobre o substrato. Em seguida usa-se um spin coater para se obter uma película de polímero 

(Ormocore Micro Resist Technology, [178])  sobre o filme de ouro, Fig. 4.11(a). Tem-se 

então o início do processo de nanoimpressão, onde o molde é pressionado contra o filme de 

polímero, Fig. 4.11(b). Após a cura e separação do molde, é depositado ~200 nm de ouro 

sobre o polímero, Fig. 4.11(c). Por fim, um processo de polimento do metal finaliza a 

fabricação do dispositivo, Fig. 4.11(d). A estrutura fabricada por nanoimpressão possui duas 

diferenças com relação a estrutura projetada usando FIB: (1) no lugar da camada de vidro 

entre o filme e a lente FZP tem-se agora um material de polímero, ou seja, muda-se o índice 

de refração, e (2) as fendas da FZP estão preenchidas do mesmo material polimérico, ao 

contrário da fabricação usando FIB. Essas diferenças na estrutura básica não altera o 

comportamento tipo Fabry-Perot do dispositivo, porém ocorrem mudanças nos valores 

numéricos referente às distâncias FZP-filme que geram um padrão de transmissão com 

lóbulos laterais reduzidos. No apêndice A são mostrados os resultados numéricos 

considerando esta nova configuração. Considerando estrutura fabricada por nanoimpressão, a 

distância FZP-filme que resulta em um pico de R está em torno de 420 nm para polarização 

TM e 440 nm para polarização TE. 

 O molde foi previamente fabricado na University of Eastern Finland, e já estava 

disponível no período da visita técnica. Foi fabricado em silício usando procedimento padrão: 

(1) deposição de fotoresiste [179], (2) exposição por feixe de elétrons (EBL), (3) revelação, 

(4) processo de etching (2 minutos, PLasmaLab 100) e (5) remoção do resiste. A Fig. 4.12(a) 

mostra uma imagem de microscopia eletrônica de um conjunto de moldes 5 x 7 fabricados 

usando diferentes EBL doses, e a Fig. 4.12(b) mostra o detalhe de um molde correspondente 

à   nt  FZP. A   t                        n      f     t   f   ≈ 245 n . N t  q           

em Si é o complementar da lente FZP. A partir desse molde foi feito um negativo, 

pressionando-o contra uma película de polímero espessa. Durante a compressão faz-se a cura 

do polímero usando radiação UV (~2 minutos).  Em seguida o negativo do molde é usado 

para imprimir a lente no polímero. 
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Figura  4.12     (a) Conjunto 5 x 7 de moldes fabricados usando diferentes EBL doses e (b) detalhe 
de um molde da lente FZP fabricado. 

 

 Após a fabricação descrita na Fig. 4.11, os pesquisadores do VTT usaram microscopia 

eletrônica para verificar a geometria da estrutura. As Figs. 4.13(a) e 4.13(b) mostram uma 

vista frontal da lente e a seção transversal do dispositivo fabricado, respectivamente.   

 

 

Figura  4.13     (a) Vista frontal do dispositivo fabricado e (b) seção transversal, com os respectivos 
materiais e dimensões. 

 

 Embora a vista frontal do dispositivo fabricado se assemelhe ao projetado, a seção 

transversal mostra que o padrão representado pela lente FZP está com um formato inusitado. 

Ao invés de um formato de quinas observou-se uma geometria ondulada, um formato não 

retangular. Além disso, a imagem da seção transversal sugere que o ouro, referente à camada 

superior, não foi totalmente removido. O polimento referente a etapa final de fabricação foi 

realizado usando abrasivo comum, manualmente, e de modo rudimentar; não permitindo um 

controle apurado da remoção do ouro. A Tabela 4.2 mostra a comparação entre a geometria 

simulada e medida. 

 

(a) (b)

Au 

vidro 
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Tabela 4.3     Comparação entre a geometria simulada e fabricada 

Geometria Simulada Fabricada 

Espessura filme de ouro 30 nm 41.2 nm 

Distância FZP-filme 420 nm 514,0 nm 

Altura da FZP 200 nm 291,8 nm 

 

  

 O aspecto inusitado do formato da lente FZP pode advir de diversos fatores incluindo: 

defeito no molde original, defeito no molde usado na impressão, problemas mecânicos na 

pressão do molde, problemas no polimento, entre outros. Considerando a qualidade do molde 

produzido e ausência de defeitos na fabricação de outros tipos de estruturas usando moldes 

replicados, foi a etapa final do polimento o provável responsável pelo aspecto não esperado 

da lente FZP.  Mas mesmo se formato e a geometria da lente FZP fabricada estivesse de 

acordo com o esperado, a diferença entre a distância FZP-filme projetada e fabricada não 

permitiria justificar a melhora do padrão de intensidade pela inserção do filme metálico. A 

Fig. 4.14(a) mostra o padrão de intensidade transmitido da geometria inicialmente projetada 

com a distância FZP-filme igual a 514 nm, para polarização TM e TE. A Fig. 4.14(b) mostra 

o padrão da intensidade na posição focal ao longo do eixo x, com (d = 514 nm) e sem o filme, 

para polarização TM e TE. 

 Verificando as diferenças entre a geometria simulada e fabricada e o formato não 

esperado para o padrão da lente FZP, decidiu-se não continuar com a caracterização óptica, 

pois a lente fabricada não forneceria resultados úteis que permitiriam verificar a melhora do 

padrão da FZP linear pelo uso do filme metálico. 
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Figura 4.14      (a) Padrão da intensidade transmitida pela FZP projetada com o filme (d = 514 nm) 
para polarização incidente TM e TE. (b) Perfil da intensidade na posição focal ao 
longo do eixo x para polarização incidente TM e TE. Linhas azul e vermelha 
representam os perfis de intensidade com (d = 514 nm) e sem o filme, 
respectivamente. 

 

   

4.5 CONCLUSÃO 

 Neste capítulo foi feita a proposta de uma estrutura que consiste em uma lente FZP 

integrada com um filme metálico. A análise numérica mostrou que os lóbulos laterais 

produzidos pela lente podem ser significativamente reduzidos pela inserção de um filme 

metálico, em uma distância específica. A redução do maior lóbulo lateral foi por um fator 3.0 

na polarização TM e 4.8 na polarização TE. Além disso, verificou-se que a resposta da 

estrutura tem um comportamento quasi-Fabry-Perot com a distância FZP-filme. A 

desvantagem desta estrutura é a perda de eficiência na posição focal provocada pela inserção 

do filme metálico: uma queda de aproximadamente 87% para TM e 76% para TE. A 

fabricação do dispositivo não permitiu sua caracterização óptica, pois houve uma diferença 

significativa entre a estrutura projetada e obtida. Embora a litografia por nanoimpressão 

possibilite transferir padrões de modo simples, ela pode não ser a técnica mais adequada para 

fabricar esta estrutura. Observa-se dois entraves para a fabricação usando nanoimpressão: (1) 
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como observado na análise numérica, a espessura do filme de polímero (distância FZP-filme) 

é um fator crucial na resposta da estrutura, porém o uso de spin coating não permite um 

controle apurado da espessura, como ocorre, por exemplo, com processos de deposição por 

sputtering; e (2) a etapa final de polimento do metal da camada superior, Fig. 4.11(c) e 

4.11(d), precisa ser repensada, pois o uso de abrasivo não permite um controle da retirada do 

metal.  Considera-se que a fabricação inicialmente sugerida, usando FIB, representa uma 

possibilidade de superar essas dificuldades relacionadas ao processo de nanoimpressão.   
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5 TRABALHO FUTURO - HOLOGRAMA BINÁRIO 

BASEADO EM RESSOADOR METÁLICO TIPO 

NANOROD  

Neste capítulo é descrito o início do estudo de um holograma binário baseado em 

metassuperfície. Inicialmente foi feita a análise numérica de um ressoador metálico tipo 

nanorod, que permitiu verificar a resposta óptica em função de sua geometria. Em seguida foi 

analisada uma geometria na qual a antena pudesse ressoar no regime visível, com a máxima 

eficiência possível, e ao mesmo tempo apresentasse dimensões que mitigasse o desafio 

experimental, uma vez que a fabricação se torna dificultosa para dimensões em torno de 50 

nm. Definida a geometria da célula que compõe o holograma binário foi iniciada sua 

fabricação usando litografia por feixe de elétrons (EBL). Por fim, são mostradas algumas 

imagens relativas à fabricação em andamento e às dificuldades ainda por superar.      

 

5.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E MOTIVAÇÃO  

 Elementos ópticos convencionais são baseados nas leis da reflexão, refração e 

difração para modificar uma frente de onda incidente. A lei de Snell, conhecida desde o 

século XVI, é a lei da óptica que define o ângulo de refração de um feixe que atravessa a 

interface entre dois meios.  

 Recentemente o avanço nos processos de fabricação permitiu esculpir nanoestruturas 

diretamente na superfície de um material. Essa superfície estruturada, chamada de 

metassuperfície (metasurface), é percebida pela luz incidente como um novo meio, uma vez 

que a separação entre as nanoestruturas é muito menor que o comprimento de onda da luz. O 

desvio angular de um feixe que atravessa a metassuperfície pode ser ajustado de acordo com 

a geometria planar das nanoestruturas. Esta propriedade abre novas possibilidades no projeto 

de dispositivos ópticos. A equação da lei de Snell generalizada foi obtida pelo grupo do 

professor Federico Capasso em 2011 [59], derivada do princípio de Fermat [104]. 

Posteriormente, em 2012, foi demonstrada no infravermelho [60]. Um efeito interessante em 

três dimensões é que a refração e reflexão anômala podem estar em um plano diferente do 

plano de incidência da luz [180].  



100 

 

 Uma vantagem representada pelas metassuperfícies é que a mudança nas propriedades  

de uma frente de onda (amplitude, fase e/ou polarização) ocorre abruptamente na interface, 

em uma distância muito menor que o comprimento de onda da luz (~ λ/30). Ao contrário, 

elementos convencionais necessitam de uma distância comparável ou maior que o 

comprimento de onda, uma vez que as mudanças nas propriedades ocorrem via propagação 

da luz no meio. Metassuperfícies permitem também uma maior flexibilidade nos projetos, 

pois suas propriedades podem ser sintonizadas pela geometria das nanoestruturas [181,182] 

ao invés das propriedades ópticas dos materiais. Além disso, sua fabricação se utiliza de toda 

uma tecnologia planar de fabricação já estabelecida, desenvolvida na indústria de 

semicondutores. 

 Os elementos básicos das metassuperfícies são chamados de ressoadores ópticos ou 

nanoantenas [118, 183-188]. Quando um campo eletromagnético interage com um ressoador 

metálico, seus elétrons de condução são guiados não só pelo campo incidente, mas também 

pela força de Coulomb retardada; isso faz com que a solução analítica da resposta dos 

ressoadores seja um problema extremamente complexo [183]. Para uma antena clássica, a 

ressonância de primeira ordem é obtida quando L = λ/2 [189]. Entretanto, em frequências 

ópticas ocorre a penetração do campo no metal e assim a antena não responde mais ao 

comprimento de onda de excitação, mas a um comprimento de onda efetivo λeff que depende 

da geometria e do metal usado. Quando o comprimento da antena se torna comparável à 

penetração de campo no metal, sua resposta óptica é controlada pela excitação eletrônica 

coletiva. Considerando ressoadores do tipo nanorod, o comprimento de onda efetivo 

aproximado é dado por  λeff,  = n1 + n2(λ/λspp), onde λspp é o comprimento de onda SPP e n1, n2 

são coeficientes que dependem da geometria [118]. 

 Neste contexto, uma superfície composta por ressoadores ópticos tem uma 

propriedade peculiar: a luz que a atinge não atravessa o meio simplesmente; o campo 

eletromagnético incidente excita ressonâncias plasmônicas, provocando a re-emissão da luz. 

Assim, as propriedades da luz espalhada - amplitude, fase e polarização - podem ser 

sintonizadas de acordo com a geometria planar dos ressoadores. A possibilidade de controlar 

localmente a amplitude, fase e/ou polarização da onda espalhada permite moldar uma frente 

de onda incidente de modo arbitrário, de acordo com o princípio de Huygens [58,190].  

 Diversos dispositivos baseados em metassuperfície têm sido reportados recentemente, 

incluindo elementos que curvam a luz (light bending) [59,60,191], lentes ópticas planares 

[61-63,191] sem aberração esférica [61] e cromática [192], e polarizadores de luz [65,66, 
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193]. Uma aplicação que tem chamado a atenção é a produção de hologramas [67-70, 194-

199].  

 Neste contexto, é apresentada neste capítulo a análise numérica de um ressoador 

metálico do tipo nanorod (haste), para ser usado como elemento de um holograma binário no 

regime visível. A vantagem deste holograma é que ele pode operar em vários comprimentos 

de onda. Em seguida também é mostrado o início da fabricação usando litografia por feixe de 

elétrons. 

 

5.2 ESTRUTURA E ANÁLISE NUMÉRICA  

  A unidade básica da metassuperfície consiste de um ressoador tipo nanorod. Usando 

duas células cujas hastes metálicas estão em direções ± 45º com relação a polarização 

 nc   nt  é     í     bt         f   nç     f     g      π n   olarização cruzada. Deste 

modo, pode-se projetar um holograma de fase binário de acordo com o princípio de Huygens, 

usando codificação implementada anteriormente [200]. Desde que a diferença de fase seja 

igual   π para qualquer comprimento de onda incidente, a faixa espectral do holograma 

depende da largura de banda transmitida na polarização cruzada. A Fig. 5.1 mostra a estrutura 

da célula básica. Ela consiste em uma haste de ouro de espessura t = 30 nm e largura w = 30 

n . O    í       cé     (Λ) cresce linearmente com o comprimento da haste (   

 √  ⁄   ), e representa o tamanho do pixel. O período foi definido de modo a acomodar 

uma célula individual e minimizar a interação com a célula vizinha.  

 

 

Figura 5.1      (a) Célula básica contendo a haste de ouro de espessura t = 30 nm e (b) visão 
 ro tal detalha do os parâmetros  eométricos: Λ é o período, L é o comprime to 
da haste, β é o â  ulo da haste com rela ão ao ei o   e w = 30 nm. 

  

  A análise numérica foi realizada usando o software comercial HFSS [102], que 

permite uma parametrização do comprimento da haste metálica (L). O índice de refração do 

vidro é dado pela equação de Sellmeier (~1.5) e do ouro é dado por [108]. O cálculo da 
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transmissão na polarização cruzada (eixo y) é feito considerando um conjunto periódico de 

células. A haste metálica é orientada β = 45º com a polarização incidente (direção x).  A Fig. 

5.2 mostra o espectro de transmissão na polarização cruzada variando o comprimento da 

haste L de 50 nm a 300 nm. A intensidade é dada por |S21|
2
, onde S21 é o coeficiente de 

transmissão. 

 

Figura 5.2      Espectro de transmissão na polarização cruzada. (a) Variando L, (b) λ = 640  m, 
correspondente à linha tracejada (I) em (a), e (c) L = 80 nm, correspondente à linha 
tracejada (II) em (a). 

 

 A Fig. 5.2(a) mostra que o comprimento de onda de ressonância e a largura de banda 

transmitida na polarização cruzada variam de maneira quase linear com o comprimento da 

haste metálica. Além disso, é possível observar a ressonância de segunda ordem com 

eficiência reduzida, no canto superior esquerdo. A ressonância de primeira ordem em λ = 640 

nm ocorre quando o comprimento da haste L = 80 nm. Fig. 5.2(b) mostra o coeficiente de 

transmissão da polarização cruzada em função do comprimento da haste, referente à linha 

tracejada (I). Fig. 5.2(c) mostra o espectro de transmissão na polarização cruzada para L = 80 

nm. O coeficiente de transmissão máximo é 0.33, resultando em uma eficiência de 11%. A 

largura de banda transmitida (FWHM) é igual a 130 nm. A orientação da haste é β = 45º, 

onde ocorre a máxima eficiência transmitida na polarização cruzada. A Fig. 5.3(a) mostra o 

coeficiente de transmissão na polarização cruzada (eixo y) em função de β considerando L = 

80 nm e polarização incidente no eixo x. A Fig. 5.3(b) mostra a fase transmitida na 

0.007

0.034

0.060

0.086

0.112

0.138

0.424

0.398

0.372

0.346

0.320

0.294

0.268

0.242

0.216

0.190

0.164

50 100 150 200 250 300
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

|S
2
1

|

Comprimento da haste L (nm)

Transmissão polarização cruzada

400 800 1200 1600 2000
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

|S
2
1

|

Comprimento de onda [nm]

Transmissão polarização cruzada

50

300

250

200

150

100

400 800 1200 1600 2000

L (nm)

Comprimento de onda (nm)

Transmissão polarização cruzada |S21|

λ = 640 nm

L = 80 nm

(a)
(b)

(c)

(I)

(II)

(I)

(II)



103 

 

polarização cruzada para três comprimentos de onda incidente em função de β. Verifica-se 

q       f   nç     f    é        π c n      n   cé      c   β ± 45º, como esperado. 

  

Figura 5.3      (a  Coe icie te de tra smissão  a polariza ão cruzada em  u  ão de β, 
considerando L = 80nm e polarização incidente no eixo x. (b) Fase transmitida na 
polariza ão cruzada para três comprime tos de o da i cide te em  u  ão de β  

 

 A fabricação de uma estrutura metálica de dimensões L = 80 nm e w = 30 nm (para 

ressoar em λ = 640 nm) representa um enorme desafio experimental. Com o intuito de mitigar 

o processo de fabricação foi simulada uma nova geometria com dimensões maiores, que 

ressoasse na região do vermelho e mantivesse o coeficiente de transmissão em torno de 0.35. 

A Fig. 5.4(a) mostra a geometria usada na fabricação e a Fig. 5.4(b) mostra a resposta 

espectral na polarização cruzada. O coeficiente de transmissão |S21| em λ = 650 nm é igual a 

0.39, resultando em uma eficiência de 15%. Os parâmetros geométricos são: L = 300 nm, w = 

120 n   Λ = 350 n    t = 30 nm (λ/22). Vários testes foram realizados para se definir essa 

geometria e certificar que com esse período não haveria crosstalk entre duas células 

adjacentes. Além disso, cada pixel do holograma binário pode ser considerado como um 
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grupo de células básicas, por exemplo, 2x2 ou 5x5, aproximando ainda mais da condição 

periódica usada nas simulações. O software Comsol [101] também foi usado para efeito de 

comparação. 

 
Figura 5.4      (a) Geometria da célula usada na fabricação e (b) coeficiente de transmissão na 

polarização cruzada considerando parâmetros dados em (a). 

 

  O cálculo do holograma é baseado no algoritmo iterativo da transformada de 

Fourier, implementado pelo autor durante o mestrado [200], usando o software comercial 

Matlab [201]. Este algoritmo consiste de uma sequência de transformadas de Fourier com 

restrições no plano do holograma e da imagem. A imagem inicial a ser reconstruída é usada 

na entrada do algoritmo, e ao final o holograma é obtido na forma de uma matriz binária (0 e 

1) de 256 x 256 elementos. A Fig. 5.5 (a) mostra a matriz obtida para o cálculo de um 

holograma binário, a Fig. 5.5(b) mostra a ilustração do elemento a ser fabricado, onde os 

respectivos valores 0 e 1 são associados as células com β =  ± 45 º, e a Fig. 5.5(c) mostra a 

reconstrução simulada da imagem. 

 

 

Figura 5.5     (a) holograma binário calculado, (b) ilustração do holograma baseado em 
metassuperfície a ser fabricado e (c) reconstrução simulada da imagem. 
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5.3 FABRICAÇÃO (EM ANDAMENTO)  

 O processo empregado na fabricação do holograma baseado em metassuperfície foi a 

litografia por feixe de elétrons (EBL). Devido às dimensões reduzidas dos elementos foi 

aplicada a técnica conhecida como bilayer [76,77], onde dois resistes de diferentes taxas de 

dissolução no solvente (PMMA 495 e 950 [75]) são usados para facilitar o processo de lift-

off, como ilustrado na Fig. 5.6.  

 

Figura 5.6      Processo de fabricação usando técnica litográfica conhecida como bilayer. 
 

 A fabricação do holograma segue as seguintes etapas: (1) o processo de spin coating é 

realizado duas vezes, primeiro com o resiste PMMA 495 e em seguida com o resiste PMMA 

950 (3000 rotações por minuto); (2) exposição por feixe de elétrons; (3) revelação em 

MIBK/IPA, 3:1, durante 30 segundos; (4) amostra é levada para uma placa quente por 90 

segundos a 100 ºC; (5) corrosão por plasma (descum), (6) deposição do metal (ouro) e (7) 

processo de lift-off. 

 A exposição da amostra contendo as duas camadas de eletroresiste foi realizada 

usando o equipamento Zeiss 1540XB [202]. Inicialmente, o holograma calculado é 

convertido no desenho da estrutura usando o sistema NPGS. Na Fig. 5.7 é mostrado o 

desenho da estrutura, considerando holograma com um pixel (a) 2x2 células e (b) 5x5 células. 

 

 

Figura 5        Imagem do software usado no desenho do padrão a ser exposto pelo feixe de 
elétrons (Nanometer Pattern Generation System, NPGS). Desenho do holograma 
calculado cujo pixel contém (a) 2x2 células e (b) 5x5 células. 

 

PMMA  950

revelação
deposição 
do metal

final

exposição

PMMA  495

substrato

metal

(a) (b)



106 

 

 

 O suporte no qual a amostra é fixada possui um conjunto de nanoesferas de ouro. A 

obtenção de uma imagem ampliada e nítida das nanoesferas é usada para minimizar o 

astigmatismo do feixe de elétrons, aumentando a resolução da exposição. Na Fig. 5.8(a) 

pode-se visualizar a amostra posicionada dentro da câmara de vácuo, abaixo do canhão de 

elétrons, e na Fig. 5.8(b) é mostrada uma imagem amplificada das nanoesferas de ouro usada 

na correção do astigmatismo do feixe de elétrons. 

 

 

Figura 5.7     (a) Imagem mostrando a amostra com as duas camadas de eletroresiste na câmara 
de vácuo. No detalhe, o canhão de elétrons, a amostra e o suporte com controle 
(x,y,z). (b) Imagem obtida das nanoesferas de ouro presente no suporte, usada 
para minimizar o astigmatismo do feixe de elétrons. A barra de escala representada 
em (b) tem 20 nm. 

 

 O procedimento de exposição usando EBL pode ser resumido nas seguintes etapas: 

 

 a amostra contendo as duas camadas de fotoresiste é presa ao suporte e 

colocada na câmara de vácuo; 

 o suporte é posicionado (x,y,z) com a região contendo as nanoesferas de ouro 

abaixo do canhão de elétrons, com distância WD = 6 mm. 

 o feixe de elétrons é ligado; é obtida uma imagem ampliada e nítida das 

nanoesferas de ouro, usada na correção do astigmatismo do feixe de elétrons; 

 mede-se a corrente do feixe de elétrons;   

 suporte (x,y) é posicionado de tal modo a obter uma imagem da borda da 

amostra, onde o foco é ajustado; 

 feixe de elétrons é interrompido (beam blanked); 

 suporte é movido lateralmente para que o canhão de elétrons fique acima do 

centro da amostra; 

amostra
(resiste) 

canhão de 
elétrons

suporte 
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 arquivo CAD contendo o padrão a ser transferido é executado (nanometer 

pattern generation system , NPGS). A dose é fixada de acordo com a corrente medida;  

  após a exposição, o feixe de elétrons é desligado e o suporte contendo a 

amostra exposta é retirado. 

 

 A amostra é então revelada e caracterizada usando AFM. Para determinar a dose 

linear do feixe de elétrons que resulta na espessura projetada para o elemento (w = 120 nm) 

foi realizado um estudo paramétrico, variando a dose linear de 0.5 nC/cm a 3.1 nC/cm, 

mantendo as condições de exposição e revelação constantes. Verificou-se que a espessura 

desejada é obtida com dose linear em torno de 2 nC/cm. Na Fig. 5.9 são mostradas as 

imagens AFM obtidas considerando diferentes doses lineares do feixe de elétrons. Verifica-se 

que quanto maior a dose linear do feixe de elétrons, maior a espessura obtida, para um 

mesmo comprimento. 

 

 

Figura 5.8     Estudo da dose linear do feixe de elétrons para um padrão composto por linhas de 
comprimento L ≈ 300  m e período Λ ≈ 350  Procedime to realizado para 
encontrar a espessura w ≈ 120  m  Doses li eares i uais a (a  0 5  C/cm, (   1 1 
nC/cm, (c) 1.5 nC/cm, (d) 2.1 nC/cm, (e) 2.5 nC/cm e (f) 3.1 nC/cm, onde nC  
significa nanoCoulumb. Imagens de microscopia de força atômica após a revelação. 
A barra de escala representada em (a) tem 300 nm de comprimento e vale para 
todas as imagens. 

 

 

 

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

300 nm



108 

 

 A fabricação do holograma encontra-se no estágio pré-deposição do metal (ouro). Os 

processos subsequentes são a deposição de ouro e lift-off. A figura 5.10(a) mostra a imagem 

AFM do holograma fabricado, e as Figs. 5.10(b) e 5.10(c) mostram algumas dificuldades 

enfrentadas, como bolhas no resiste e problemas de alinhamento entre as sucessivas 

exposições.  

 

 

Figura 5.9     (a) imagem de microscopia de força atômica do holograma exposto, com as 
dimensões próximas à simulada. A barra de escala representada tem 300 nm de 
comprimento. (b) Imagem obtida durante medida de microscopia de força atômica 
mostrando dificuldade enfrentada durante a fabricação: bolhas no resiste após a 
revelação. (c) Sucessivas exposições do padrão calculado para o holograma, com o 
intuito de aumentar o tamanho do elemento e facilitar sua caracterização; imagem 
mostra erros de alinhamento.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) (c)

300 nm



109 

 

6  CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 Neste trabalho foi realizado o estudo de diferentes nanoestruturas metálicas. 

Inicialmente foi feita uma extensa análise bibliográfica, que possibilitou tanto o 

aprendizagem do software usado nas simulações como uma referência para a proposição de 

estruturas que apresentassem melhor desempenho em comparação com trabalhos previamente 

reportados. A principal contribuição deste trabalho foi o projeto e a fabricação de três filtros 

ópticos operando no azul, verde e vermelho, com largura de banda experimental 

aproximadamente 3 vezes menor que a reportada anteriormente na literatura usando estrutura 

semelhante. A análise numérica mostrou que a resposta dos filtros é uma combinação de 

ressonância de modo guiado com ressonância plasmônica, além de ser influenciado pela 

anomalia Rayleigh. O ajuste do espectro inicial da fonte de luz permitiu a geração das três 

cores RGB usando apenas o filtro vermelho. O contato com todas as etapas da fabricação e 

caracterização destes elementos propiciou ao autor um enorme aprendizado experimental. 

Além dos filtros ópticos, também foi analisado uma estrutura baseada em zonas de Fresnel 

integrada com filme metálico, que pode reduzir por um fator 3.0 e 4.8 os lóbulos laterais 

produzidas pela lente na polarização TM e TE, respectivamente. A fabricação usando 

litografia por nanoimpressão mostrou inconveniências como o não-controle apurado da 

distância FZP-filme, além da dificuldade em se fazer o polimento para obtenção da estrutura 

final. Como alternativa, é sugerido a fabricação usando o equipamento FIB. O processo de 

deposição por sputtering permite um controle mais preciso da distância FZP-filme, um 

parâmetro fundamental na melhora do padrão transmitido pela lente desde que a estrutura 

apresente um comportamento do tipo Fabry-Perot. Por fim, foi iniciado o estudo de um 

holograma binário que possui a característica de operar em mais de um comprimento de 

onda. A análise numérica permitiu definir uma geometria na qual a estrutura possui aceitável 

eficiência na região do vermelho. A célula básica consiste de um ressoador metálico tipo 

nanorod. Apesar do desafio experimental, a fabricação deste elemento foi iniciada usando 

litografia por feixe de elétrons. O padrão do holograma foi transferido para o resiste, restando 

por concluir as etapas de deposição do metal e o processo de lift-off.  
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Com relação aos trabalhos futuros têm-se as seguintes perspectivas associadas às 

estruturas abordadas neste trabalho: 

 

 para o filtro vermelho gerando as três cores RGB: medir os espectros da cor 

vermelha associado ao modo guiado e da cor azul pura, cujo feixe emerge 

praticamente rasante à estrutura; 

 fabricar a lente FZP integrada com o filme metálico usando FIB; caracterizar a 

estrutura e mostrar experimentalmente a redução dos lóbulos laterais geradas 

pela lente; 

 finalizar a fabricação do holograma binário. 
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7 APÊNDICE 

A seguir são apresentados os resultados numéricos para a estrutura fabricada no capítulo 

4 usando litografia por nanoimpressão. Neste caso, as fendas também estão preenchidas com 

o polímero, como mostrado na Fig. A1. A análise numérica foi realizada usando o software 

comercial Comsol 3.5a. A distância FZP-filme foi variada de 410 a 470 nm. O índice de 

refração do polímero é igual a 1.533 [175] em λ0 = 633 nm. Os demais parâmetros são os 

mesmos apresentados na seção 4.2. 

 

 

Figura 7.1     Configuração proposta para a fabricação da lente FZP integrada com o filme 
metálico usando litografia por nanoimpressão. 

 

 A Fig. A2 mostra o cálculo da razão entre a intensidade no foco e a intensidade do 

maior lóbulo lateral, como função da distância FZP-filme. O parâmetro R aumentou de 1.81 

para 5.72 para polarização TM, e de 2.94 para 7.25 para polarização TE.  Os lóbulos laterais 

foram reduzidos por um fator 3.2 para TM e 2.5 para TE com a inserção do filme. 

 

 

Figura 7.2      Cálculo do parâmetro R, definido como a razão entre a intensidade no foco e a 
intensidade do maior lóbulo lateral, como função da distância FZP-filme. 
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 A Fig. A1.3 mostra os padrões da intensidade transmitida correspondente aos picos de 

R, para polarização incidente TM e TE, em comparação com a estrutura sem filme.  

 

 

Figura 7.3      Padrão de intensidade sem o filme (a) e (b) e correspondendo aos picos de R (c) e (d), 
para polarização TM e TE, respectivamente. Perfil da intensidade na posição focal ao 
longo do eixo x para polarização incidente (e) TM e (f) TE. Os retângulos brancos em 
(a,b,c,d) indicam a seção transversal da FZP 
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