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RESUMO
A fotônica em silício é um campo de pesquisas emergente com grande potencial para
contribuir com a resolução de alguns dos problemas tecnológicos da atualidade. O gargalo
imposto por interconexões metálicas na expansão da taxa de transmissão de dados em
sistemas de comunicação como os de computadores de alto desempenho talvez seja um
dos maiores desafios a serem superados. A propagação de luz em baixas velocidades de
grupo e com controle de dispersão é uma das linhas de pesquisa atuais nas quais se busca
explorar de forma mais eficiente as propriedades ópticas do silício, e assim, aumentar a
compatibilidade entre componentes fotônicos e a tecnologia CMOS (Complementary Metal-
Oxide-Semiconductor) por meio da diminuição das dimensões e do consumo de energia
de componentes ópticos ativos. Dessa forma, espera-se diminuir os custos de fabricação
e viabilizar a produção em larga escala de dispositivos integrados optoeletrônicos, que
poderiam ser utilizados em sistemas de comunicação de curtas distâncias e assim ampliar
a largura de banda disponível. Investigações recentes têm demonstrado que a fabricação de
dispositivos baseados em cristais fotônicos planares possui grande potencial para controlar
simultaneamente a velocidade de grupo e a dispersão, além de permitir a redução do
tamanho de elementos como curvas, divisores de potência e cavidades ressonantes devido
ao efeito do confinamento dos campos através do bandgap fotônico. Dessa forma, esse
trabalho aborda um estudo sobre a integração monolítica entre guias de onda, curvas de
60◦ e junções em Y que operam em baixas velocidades de grupo e com reduzida dispersão,
construídos em cristais fotônicos planares formados por uma matriz periódica de furos em
uma membrana de silício suspensa em ar. Essa investigação englobou atividades bastante
intensivas, tanto de simulações por métodos numéricos, como de processos de fabricação
dedicados à nanofotônica, assim como de caracterizações ópticas. Ao longo das discussões
são identificados e analisados os mecanismos que afetaram de forma mais crítica a eficiência
dos dispositivos propostos. Também foram avaliados os maiores problemas enfrentados
nos processos de fabricação, e suas possíveis soluções foram apontadas. Os resultados
demonstraram a possibilidade teórica de realizar tal integração de forma eficiente. O melhor
entendimento sobre a relação entre a dispersão e os parâmetros geométricos dos guias de
onda permitiram modelar curvas e divisores de potência que exibiram, respectivamente,
larguras de banda em torno de 56 e 40 nm, cobrindo regiões do espectro com elevados
índices de grupo. Foi possível fabricar cristais fotônicos com uma qualidade próxima das já
reportadas na literatura sobre o tema e assim foram estabelecidas bases bastante sólidas
para a fabricação de tais dispositivos localmente, sem a necessidade expressa de acessar
centros de fabricação no exterior.

Palavras-chave: Fotônica em silício. Cristais fotônicos. Guias de onda. Velocidade de
grupo. Dispersão.





ABSTRACT
Silicon photonics is an emerging research field that has great potential to contribute to
solving some of the technological problems nowadays. Maybe, one of the greatest challenges
to be overcome is the bottleneck imposed by electrical interconnections in the expansion
of the bandwidth of communication systems such as those of high performance computers.
Slow light propagation in dispersionless media is a hot topic in the current research fields
that seek to more efficiently explore the silicon optical properties, and thus, increase the
compatibility between photonic components and CMOS technology by decreasing the
footprint and power consumption of active optical components. This way, the manufacturing
costs it is expected to be reduced by making the large-scale production of integrated
optoelectronic devices feasible, and so, they could be used in short distance communication
systems to expand the available bandwidth. Recent researches has also shown that photonic
crystal slab waveguides are very promising to simultaneously control group velocity and
devices dispersion, as well as in the reduction of the size of elements such as bends, power
splitters and nanocavities due to the fields confinement through the photonic bandgap
effect. Thus, this work addresses a study of the monolithic integration of slow light and
dispersionless waveguides, 60◦ bends, and Y-junctions fabricated in air-bridge photonic
crystal slabs formed by the drilling of a periodic array of air holes in a silicon membrane.
The research was accomplished with intensive activities in numerical simulations, as well
as in nanophotonic manufacturing processes, and optical characterizations. Throughout
the discussions were identified and analyzed the mechanisms that more critically affected
the devices efficiency. The major problems faced in the manufacturing processes were
also evaluated, and their possible solutions were pointed out. The results demonstrated
a theoretical possibility of performing such integration more efficiently. Having a better
understandment about the relation between the photonic crystal waveguides geometrical
parameters and their dispersion allowed the modeling of bends and power splitters which
exhibited 3 dB bandwidths that covered, respectively, ranges around 56 and 40 nm, along
spectral regions with very high group indices. It was possible to fabricate photonic crystals
with a quality close to those already reported in the literature on this subject and thus,
very solid bases were established for the manufacture of such devices locally, without the
necessity of accessing manufacturing centers abroad.

Keywords: Silicon photonics. Photonic crystals. Waveguides. Group velocity. Dispersion.
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INTRODUÇÃO

Fotônica em silício (Si) é uma área multidisciplinar de estudos que abrangem a
geração, transmissão, modulação, processamento e detecção de "luz" através de dispositivos
construídos com técnicas e processos comumente conhecidos como "Tecnologia de Si" (1).
A partir do início da década passada, quando as pesquisas nesse campo se intensificaram,
foram apresentados diversos trabalhos e potenciais aplicações para fotônica em Si em áreas
como telecomunicações, comunicações ópticas, processamento de dados, computação quân-
tica, sensores para monitoramento de variáveis físicas/biológicas/químicas, espectrometria,
lab-on-a-chip, entre outras (1, 2, 3).

Uma das grandes vantagens da fotônica em Si com relação a outras tecnologias
que usam materiais mais tradicionais como GaAs e LiNbO3 é a possibilidade de fabricar
Circuitos Integrados Optoeletrônicos (CIOE), reunindo componentes fotônicos e eletrônicos
num mesmo substrato (2). Por ser baseada em uma tecnologia já bem estabelecida para
a fabricação de circuitos microeletrônicos, amplamente difundida e com excelente nível
de maturação, a fotônica em Si possui potencial para oferecer soluções estáveis, de baixo
custo e de larga escala para enfrentar alguns dos desafios tecnológicos atuais. O gargalo
imposto pelas interconexões metálicas para a expansão da taxa de transmissão de dados
dos sistemas de comunicação de computadores de alto desempenho (4) talvez seja um dos
maiores desafios a serem superados, uma vez que esses equipamentos são responsáveis por
prover serviços cada vez mais populares, como discos virtuais, computação em nuvem e
Internet das Coisas (IoT), e assim demandam crescente quantidade de energia (5). Por isso
mesmo, a otimização de interconexões de curta distância entre placas de circuito impresso,
microchips, ou até mesmo entre dispositivos no mesmo substrato, sejam o principal foco
desse amplo campo de pesquisas (1, 3, 6, 7).

Muitos resultados tem sido atingidos nos últimos anos com relação à obtenção em
escala nanométrica de dispositivos passivos como guias de onda e acopladores com baixas
perdas ópticas (8, 9), cavidades ressonantes com elevado fator de qualidade e reduzido
volume modal (10, 11), assim como a observação de diversos efeitos não lineares no Si
(12, 13). Entretanto, o Si possui algumas características ópticas como bandgap indireto
(1, 7), transparência em comprimentos de onda acima de 1100 nm (1, 7) e supressão da
susceptibilidade de segunda ordem (1, 2, 7), que geram grandes desafios para a fabricação
de dispositivos ativos para geração, modulação/chaveamento e detecção de luz de forma
mais compatível com a tecnologia CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor).
Alguns dos requisitos que devem ser observados nesses dispositivos são baixo consumo
de energia, alta densidade de integração e baixo custo de encapsulamento (3, 4, 5, 6, 7).
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Dessa forma, para que a fotônica de Si seja realmente viável como uma solução de baixo
custo, essa área ainda demanda muita atividade de pesquisa e desenvolvimento.

Basicamente, as pesquisas que buscam viabilizar a produção em larga escala de
CIOEs podem ser separadas em duas frentes: i) desenvolvimento de dispositivos híbridos
formados pela integração de outros materiais como germânio, materiais do grupo III-V,
polímeros, grafeno e pontos quânticos ao Si (3); e, ii) aumento da eficiência e intensificação
dos efeitos ópticos já proporcionados pelo próprio Si.

Ainda existe grande potencial a ser explorado em elementos baseados em cristais
fotônicos planares, que são estruturas formadas por uma matriz de furos em escala
nanométrica inseridos em um filme fino de material dielétrico (14, 15), no sentido de
aproveitar melhor as características do Si, como seu elevado índice de refração. Além de
serem compatíveis com técnicas e processos de produção já existentes, nessas estruturas
o efeito combinado do confinamento dos campos eletromagnéticos através das Zonas
Fotônicas Proibidas (Photonic Bandgaps - PBG) e da Reflexão Interna Total (Total
Internal Reflection - TIR) possibilita a propagação de luz com baixas perdas ópticas
através de elementos como guias de onda, curvas, junções em Y e cavidades ressonantes
com dimensões bastante reduzidas (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) quando comparadas às suas
contrapartidas em óptica integrada convencional. Com o aperfeiçoamento das técnicas de
fabricação já foi possível obter guias de onda em cristais fotônicos com constantes de perdas
por propagação da ordem de 4 dB/cm (23), ou seja, da mesma ordem de grandeza que as
já reportadas em guias monomodo tipo ridge (8). Além de dispositivos mais compactos e
eficientes, esse tipo de estruturas proporcionam uma gama de novos fenômenos ópticos
como os efeitos superprisma (24), autocolimação (25) e índice de refração negativo (26).

Outra frente de pesquisas bastante ativa relacionada à fotônica em Si é aquela
destinada a controlar e reduzir a velocidade de propagação da luz. Quando se considera o
espalhamento de ondas eletromagnéticas monocromáticas através de um meio material
homogêneo, suas velocidades (v) são relacionadas com a velocidade da luz no vácuo (c)
através do índice de refração do material (n) por v = c/n. Porém, quando se trata da
propagação de luz com o perfil de pulsos ópticos formados por múltiplas frequências,
o índice de refração é substituído pelo índice de grupo (ng) e usualmente adota-se a
velocidade de grupo, definida por vg = (dk/dω)−1, como a medida da velocidade de
progressão dos pulsos com frequência angular central ω e vetor de onda k (27). A redução
da velocidade de grupo permite diminuir consideravelmente o tamanho de dispositivos
ópticos como moduladores, chaveadores e filtros (27, 28, 29). Isso ocorre por duas razões:
a) em regime linear o deslocamento de fase do sinal ao se propagar por uma distância L é
proporcional ao índice de grupo do meio (29, 30, 31). De acordo com a análise realizada em
(29), dispositivos eletro-ópticos baseados em interferômetros poderiam ter uma redução
de tamanho proporcional à vg/c e, o mais importante, também poderiam diminuir o
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consumo de energia na mesma proporção; b) com menor velocidade de propagação ocorre
também a compressão dos estados ópticos, aumentando a densidade de energia localizada
na estrutura, e isso intensifica os efeitos não lineares do material (31, 27, 32).

Reduções significativas da velocidade de grupo podem ser obtidas em materiais
ou estruturas capazes de intensificar de forma efetiva a dispersão de primeira ordem
(dk/dω)−1 (27). Nesse caso, a construção de dispositivos baseados em cristais fotônicos
planares também tem apresentado resultados bastante excitantes devido ao potencial que
essas estruturas apresentam para controlar de forma eficiente a dispersão dos dispositivos
(28, 33). Isso é verdadeiro tanto para o controle da velocidade de grupo, quanto para
limitar as dispersões de ordens mais elevadas, e especialmente a de segunda ordem, mais
conhecida como Dispersão da Velocidade de Grupo (Group Velocity Dispersion - GVD),
que podem distorcer o formato dos pulsos que se propagam pelo dispositivo (28). Para
efeito de comparação, a relação vg/c é da ordem de 0,2 em guias de onda convencionais,
tipo ridge, enquanto valores de vg/c tão baixos quanto 0,02 (34, 35) podem ser facilmente
obtidos em cristais fotônicos planares de Si, o que significa um potencial para reduzir
em pelo menos 10 vezes o tamanho e o consumo de energia de dispositivos ativos. Na
excelente revisão bibliográfica realizada em (36) a respeito de moduladores de amplitude
baseados em interferômetros Mach–Zehnders construídos em cristais fotônicos planares de
Si que operam em regimes de baixas velocidades de grupo, isso é confirmado. Os autores
demonstram que em um modulador típico, construído com guias ridge configuradas como
uma junção p-n reversamente polarizada para explorar o efeito da alteração do índice de
refração do Si pela depleção de portadores de carga, o comprimento do caminho necessário
para a inversão de fase do sinal óptico é da ordem de 1 mm ou mais. Então avaliam o
desempenho de moduladores semelhantes, porém, construídos com guias de onda formados
pela inserção de um defeito linear na matriz periódica de um cristal fotônico em regimes
de baixas velocidades de grupo. Assim, concluem que é possível reduzir o comprimento
do modulador para valores em torno de 100 µm, mantendo uma operação estável e livre
de erros, ao longo de uma faixa de comprimentos de onda de 16,9 nm e com variações de
temperatura entre 19 e 124 ◦C, com taxas de transmissão entre 25 e 40 Gbps e consumo
de energia entre 2 e 3 pJ/bit.

Muitos trabalhos tem sido reportados no sentido de investigar a efetividade de
diferentes técnicas para realizar o controle da velocidade de grupo e da GVD em guias de
onda fabricados em cristais fotônicos planares (37, 38, 39, 40, 41, 35, 42, 43, 34, 44, 45).
Para maximizar os benefícios proporcionados por esses dispositivos, seria ideal que todos
os demais elementos que compõem o circuito fotônico pudessem ser construídos de forma
integrada no cristal fotônico. Porém, até o momento, os dispositivos que realmente exploram
a redução da velocidade de grupo são fabricados de forma híbrida, com a maioria das
seções formadas por guias de onda monomodo convencionais, do tipo ridge, acopladas
em outras seções menores, compostas por guias de onda baseados em cristais fotônicos
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(46, 36). Um dos motivos para que isso ocorra está relacionado com a necessidade de
aprimoramento nas técnicas de fabricação, pois o nível de perdas por propagação cresce
de forma aproximadamente quadrática com o índice de grupo (47, 48, 49). Um segundo
motivo é a quebra da simetria na direção transversal do guia de onda ao ter sua geometria
alterada para controlar a velocidade de grupo e a GVD, que impõe dificuldades adicionais
para realizar acoplamentos e mudanças de direção. Esses são dois problemas que merecem
grande esforço em pesquisa e desenvolvimento.

Assim, esse trabalho descreve um estudo sobre a integração monolítica entre
guias de onda, curvas e junções em Y operando em regimes de baixas velocidades de
grupo e GVD, e fabricados em um cristal fotônico planar formado por furos introduzidos
em uma membrana suspensa de Si. As atividades realizadas ao longo das investigações
envolveram o uso intensivo de simulações numéricas, processos de fabricação dedicados
à nanofotônica, assim como de caracterizações ópticas. Ao longo da apresentação dos
resultados são identificados e analisados os mecanismos que afetaram de forma mais crítica
a eficiência dos dispositivos. Uma série de figuras de mérito específicas foram utilizadas
para quantificar de forma objetiva os principais parâmetros observados nas estruturas,
que nesse caso são a largura de banda, a velocidade de grupo (índice de grupo) e a GVD.
Também são detalhados os estudos realizados nos processos de fabricação dos dispositivos,
com a devida identificação dos maiores problemas enfrentados e a indicação das respectivas
soluções, sempre que estas foram possíveis. Os resultados demonstram a possibilidade
teórica de realizar tal integração de forma eficiente, contribuindo para uniformizar o
projeto de CIOEs e flexibilizar o roteamento de longos dispositivos como linhas de atraso
baseados em cristais fotônicos, além do estabelecimento de bases bastante sólidas para a
fabricação de tais estruturas localmente, sem a necessidade imediata de garantir acesso
aos laboratórios e centros de manufatura no exterior. Porém, também são constatadas
grandes dificuldades para tornar esses dispositivos realmente factíveis fora do ambiente
acadêmico. Tais observações geram uma motivação a mais para continuar abordando o
tema e aprofundar essas análises através de novas pesquisas.

O trabalho está dividido em duas partes: Apresentação do Trabalho; e, Resultados
e Discussões. Na primeira parte é definido o posicionamento desse trabalho dentro de
seu campo de pesquisa através da identificação e análise dos trabalhos mais relevantes
ao tema. São apresentadas as motivações para a realização dessa pesquisa e definidos
alguns limites na abrangência dos resultados obtidos. Ainda na primeira parte apresenta-se
uma fundamentação teórica, que não se propõe ser exaustiva, mas suficiente para dar
suporte aos métodos utilizados e à interpretação dos resultados. Por fim, são detalhados a
metodologia empregada e os materiais utilizados ao longo das atividades. A segunda parte
do documento compõe a apresentação dos resultados juntamente com a interpretação
e análise dos mesmos, seguida das conclusões. Dada a amplitude do tema, a escrita foi
orientada com o propósito de atingir o maior grau de objetividade possível. Assim, os
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pontos mais críticos e importantes para a compreensão do estudo são sempre expandidos,
enquanto outros, que são de caráter mais geral, são abordados de forma mais rápida,
mas sempre que possível, remetendo o leitor às referências bibliográficas mais completas.
Por questão de simplicidade e conformidade com a literatura existente, a palavra luz
será utilizada indiscriminadamente para se referir à radiação eletromagnética, seja ela no
espectro do visível ou do infravermelho próximo.





Parte I

APRESENTAÇÃO DO TRABALHO
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1 REVISÃO DE LITERATURA

As pesquisas que discorrem a respeito do controle da velocidade de grupo e da
GVD em cristais fotônicos planares podem ser agrupadas em cinco tópicos principais: i)
a natureza do fenômeno em si (28, 31, 27); ii) as diferentes técnicas empregadas para
alcançar regimes de baixa velocidade de grupo e GVD em guias de onda baseados em
cristais fotônicos planares (37, 38, 39, 40, 41, 35, 42, 43, 34, 44, 45); iii) a otimização do
espectro de transmissão de curvas de 60◦ para contemplar a faixa de frequências próximas
da frequência de corte dos guias de onda (50, 51, 52); iv) a relação entre as perdas ópticas
e a velocidade de grupo (47, 48, 49); e, v) dispositivos como divisores/acopladores de
potência ou moduladores de amplitude que operam nessas condições e são formados pela
integração monolítica de guias, curvas e junções em Y (53, 30, 54, 55, 56). Nessa seção
são apresentados de forma mais detalhada alguns trabalhos relacionados ao item v, que
está relacionado diretamente aos objetivos desta tese. O contexto geral dos trabalhos dos
itens ii e iii também são apresentados, pois fundamentam a metodologia empregada ao
longo da pesquisa. Já os trabalhos dos items i e iv são devidamente abordados nas seções
de embasamento teórico que antecedem a metodologia.

Os trabalhos realizados por T. F. Krauss e coautores estão entre os mais relevantes
entre aqueles que tratam do controle da velocidade de grupo e da GVD (item ii) em
guias de onda formados pela inserção de um defeito linear na matriz periódica de cristais
fotônicos planares, no qual uma fileira de furos é totalmente removida (guias W1 ). Em
(33) é realizada uma revisão dos trabalhos relacionados com esse tema através da análise
das diferentes técnicas utilizadas para a construção de linhas de atraso óptico. Para
isso, os autores utilizam duas figuras de mérito como critério de comparação: o Produto
Normalizado entre a Largura de Banda e Índice de Grupo (Normalized Delay Bandwidth
Product - NDBP); e as Perdas por Tempo de Atraso (Loss per Delay Time) medidas
em dB/ns. Valores elevados de NDBP indicam a capacidade do guia suportar baixas
velocidades de grupo ao longo de uma faixa mais extensa de comprimentos de onda,
e portando, maior largura de banda para o dispositivo. As técnicas de construção são
então separadas em três grupos segundo a forma como são alterados os conjuntos de
furos nas proximidades do defeito linear: a) Alteração da posição dos conjuntos de furos
adjacentes ao defeito linear de forma perpendicular à direção de propagação (34, 45); b)
Alteração da posição dos conjuntos de furos adjacentes ao defeito linear de forma paralela
à direção de propagação(41, 43); e, c) Alteração do raio dos furos adjacentes ao defeito
linear (35). Dentre essas três técnicas, a correspondente ao item a é a que exibe maiores
valores de NDBP e menores valores de perdas por radiação e retroespalhamento. Esse
tipo de construção exibe perdas por tempo de atraso ainda menores que linhas de atraso
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construídas através do acoplamento de microcavidades ressonantes.

Aos trabalhos relacionados em (33), ainda seria possível agregar novos grupos
formados por técnicas híbridas, como em (39), que reúne a combinação do deslocamento
perpendicular mais a alteração dos raios dos furos com a introdução de um defeito linear
formado por um guia tipo slot; e em (37, 40, 42), nos quais o índice de refração dos furos é
variado evitando a quebra da simetria. Apesar da introdução de características específicas
nessas composições híbridas, ainda faltam resultados experimentais para estabelecer uma
comparação com os trabalhos elencados nos itens a, b e c.

Como foi apontado no item iii, são poucos os trabalhos que abordam os conceitos
que envolvem a propagação de luz com baixas perdas em regime de baixa velocidade de
grupo através de curvas de 60◦ em cristais fotônicos planares. Um dos trabalhos pioneiros
foi apresentado por Moll e Bona (50). Nesse trabalho os autores concluem que o problema
da baixa transmissão através dessas curvas é devido à diminuição do índice efetivo dos
modos ópticos nessa região. Isso provoca um descasamento entre a frequência de corte
da curva em relação aos guias de onda. A solução apontada por eles foi aumentar o
índice efetivo na região da curva reduzindo o raio dos furos mais próximos. Seguindo essa
estratégia, foi apresentado um coeficiente de perdas medido experimentalmente com valor
de 0,1 dB/curva na região de baixa velocidade de grupo em (52). Uma desvantagem dessa
abordagem é o estreitamento da largura de banda quando comparada com as de curvas não
otimizadas. Essa questão é tratada em (51) através da definição da geometria das curvas
utilizando um método de otimização topológica. Apesar de aumentar consideravelmente a
largura de banda das curvas, a geometria apresentada nessa última abordagem é bastante
irregular e de difícil fabricação. Apesar dos bons resultados apresentados nesses trabalhos,
todos eles são referentes ao acoplamento de modos ópticos com baixas velocidades de grupo
nas proximidades da frequência de corte dos guias W1, não otimizados para controlar o
nível de GVD.

Nos parágrafos a seguir são discutidos em maiores detalhes os trabalhos do item v,
que abordam a integração monolítica de dispositivos compostos por guias de onda, curvas
e junções em Y. Basicamente, são apresentados divisores de potência e moduladores de
amplitude baseados em Interferômetros Mach-Zehnder.

O trabalho apresentado em (53) exibe a comparação entre os resultados de simu-
lações tridimensionais por FDTD e medidas experimentais de um divisor de potência
construído de forma monolítica em um cristal fotônico planar de Si. Os autores demons-
tram a obtenção de baixas perdas por propagação através das curvas e da junção em Y
que compõe o divisor quando comparadas às de um guia do tipo W1. O foco principal
do trabalho é a demonstração da otimização dos elementos que compõe o divisor de
potência para minimizar as perdas, exibindo a boa relação entre os resultados teóricos e
experimentais. No entanto, não é realizada nenhuma análise da GVD e da performance do
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dispositivo em baixas velocidades de grupo. Os guias utilizados na construção do divisor
são guias W1 convencionais, sem nenhuma otimização.

Uma pesquisa bastante interessante é apresentada em (30), na qual os autores
propõem um modulador construído através de cristais fotônicos com controle de GVD e
velocidade de grupo realizados através da infiltração de um líquido nos dois conjuntos de
furos adjacentes aos guias de onda. A proposta apresenta como vantagens a flexibilidade
para reconfigurar o dispositivo através da substituição do líquido infiltrado e também
a possibilidade de utilizar líquidos com coeficientes não lineares mais intensos que do
próprio Si. O modulador é formado pela integração de guias de onda, curvas de 60◦ e
junções em Y de forma monolítica, o que permite obter um dispositivo de 22 µm de
comprimento. Um ponto crítico na metodologia do trabalho proposto pelos autores é a
realização do estudo apenas através de simulações por 2D-FDTD, utilizando do método do
índice efetivo, que permite apenas análises qualitativas do comportamento da estrutura,
sendo que a definição final dos parâmetros do dispositivo deveria ser apresentada por
meio de simulações tridimensionais. Também não é realizada uma análise aprofundada
do efeito das curvas e junções em Y na largura de banda na região de baixa velocidade
de grupo. Os autores se limitam a apresentar a atenuação do sinal de saída para 1580
nm, que fica um pouco abaixo de 3dB, utilizando um sistema de infiltração pontual de
um defeito introduzido nas curvas para diminuir a reflexão. Apesar dos bons indicativos
apresentados pelo estudo teórico, a falta de dados experimentais pode ser um indício da
grande dificuldade para fabricar o sistema sugerido.

Um divisor de potência com guias de onda, curvas e uma junção em Y acoplados
monoliticamente é estudado em (54). Através de simulações bidimensionais os autores
realizam a otimização das curvas e da junção em Y para obter baixa atenuação na região
do espectro próximo da frequência de corte dos guias de onda tipo W1, onde a velocidade
de grupo é geralmente mais elevada. Transmissão acima de 80% na saída do dispositivo é
obtida no estudo. Porém, novamente não são considerados os efeitos do confinamento dos
campos na direção vertical, o que alteraria o espectro de transmissão desses componentes
devido às perdas por radiação. Também não é realizada nenhuma análise quando à GVD,
que deve ser mantida baixa para que não ocorra a distorção dos pulsos que se propagam
pela estrutura.

O trabalho apresentado em (55) também propõe uma integração monolítica entre
guias de onda, curvas e junções em Y. De forma alternativa, os autores apresentam o
estudo de uma heteroestrutura baseada em um cristal fotônico bidimensional de colunas
de material dielétrico em ar organizadas em seções alternadas de matrizes retangulares e
triangulares. O regime de baixa velocidade de grupo é obtido com guias de onda formados
por cavidades acopladas. Apesar da metodologia proposta para o desenvolvimento da
estrutura ser consistente com um sistema bidimensional, para que o dispositivo proposto
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tenha utilidade prática é necessário considerar o efeito do confinamento dos campos também
na direção perpendicular ao plano de propagação. Isso não foi levado em consideração
na otimização das curvas e junções em Y. Com isso, seria necessário inserir o coeficiente
de perdas para o meio externo nas equações baseadas na teoria temporal dos modos
acoplados.

Em (56) é realizado o estudo de um modulador eletro-óptico proposto pela integra-
ção monolítica entre guias de onda, curvas, tapers e junções em Y definidos em um cristal
fotônico planar de LiNbO3. Os autores investigam as propriedades de um interferômetro
Mach-Zehnder formado pelo acoplamento entre guias de onda com índice de grupo em torno
de 27 e as saídas/entradas de divisores/acopladores de potência que operam em elevados
índices de grupo através de tapers intermediários que realizam o casamento de impedância.
Explorando a intensificação dos efeitos não lineares do material devido à baixa velocidade
de grupo nas seções de modulação do Mach-Zehnder, baseado em dados de simulações, os
autores alegam a possibilidade de obter uma largura de banda de 100 GHz, com tensão de
modução de 0,66 V em um dispositivo de apenas 91,59 µm de comprimento. No entanto,
não é levado em conta a GVD nas seções de entrada/saída e divisão/acoplamento de
potência, e isso poderia limitar a velocidade máxima do modulador.

Nos trabalhos anteriores a respeito da integração monolítica entre guias, curvas e
junções em Y baseados em cristais fotônicos planares que operam em regimes de baixas
velocidades de grupo também não ocorre o controle efetivo do nível de GVD. Sem isso,
poderia ocorrer a distorção e o alargamento de pulsos ópticos que se propagam através
dessas estruturas, o que limitaria a largura de banda dos dispositivos construídos a partir
delas.
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2 OBJETIVOS

O objetivo desse trabalho é estudar os aspectos teóricos e experimentais envolvidos
na integração monolítica entre guias de onda, curvas e junções em Y otimizados para
operar em regimes de baixa velocidade de grupo e GVD, fabricados em cristais fotônicos
planares de Si. Para atingir esse objetivo maior, a pesquisa foi organizada em etapas
menores, seguindo objetivos específicos, de forma que cada estágio do trabalho pode ser
tratado como um estudo menor, porém completo, com suas conclusões sendo o ponto de
partida dos estudos posteriores. A seguir são apresentados os objetivos específicos que
compõe o trabalho:

1. Estudar as características ópticas de um cristal fotônico planar fabricado em Si;

2. Implementar uma metodologia eficiente para realizar o controle da velocidade de
grupo e ao mesmo tempo obter bandas com baixa dispersão de segunda ordem em
guias de onda formados pela inserção de um defeito linear na matriz periódica de
cristais fotônicos planares de Si;

3. Analisar o acoplamento entre os modos ópticos de um guia tipo ridge e os guias
otimizados para operar em regimes de baixas velocidades de grupo e GVD;

4. Verificar se é possível acoplar os guias de onda através de curvas de 60◦ e estabelecer
a propagação de luz com baixas perdas ópticas ao longo da região com velocidades
de grupo reduzidas, mesmo com a presença de variações na constante de rede de
algumas áreas da geometria dos guias;

5. Avaliar a viabilidade construtiva de um divisor de potência formado através do aco-
plamento monolítico entre guias de onda operando em regimes de baixas velocidades
de grupo e GVD, duas curvas de 60◦ e uma junção em Y;

6. Estudar os processos envolvidos na construção de cristais fotônicos planares de Si e
fabricar as estruturas propostas;

7. Elaborar o projeto de dispositivos completos acoplados aos guias de acesso necessários
para realizar a medida de seus espectros de transmissão;

8. Em todas as etapas, analisar os resultados teóricos e experimentais, descrever os
mecanismos envolvidos na propagação da luz através das estruturas propostas,
identificar eventuais problemas e possíveis soluções.
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3 JUSTIFICATIVAS E MOTIVAÇÕES

Considerando que estimativas recentes apontam que o tráfego de informações na
internet poderá representar até 10% das necessidades energéticas mundial (5), o esforço
para obter componentes mais eficientes do ponto de vista energético para sistemas de
comunicação e processamento de dados se torna estratégico para um desenvolvimento
sustentável. Dessa forma, a integração monolítica entre os elementos ópticos básicos como
guias de onda, curvas e junções em Y que operem com baixas velocidades de grupo e
GVD poderia contribuir para aumentar a densidade de integração em CIOE. O aumento
da densidade de energia através da diminuição da velocidade de grupo possibilitaria a
compactação de componentes ativos como moduladores, chaveadores, filtros e portas
lógicas ópticas, o que por sua vez, também contribuiria para diminuir o consumo de energia
desses dispositivos como um todo (29).

A grande maioria dos trabalhos que propõe a integração monolítica dos elementos
ópticos básicos é composta por estudos com foco na minimização das perdas ópticas e
maximização da largura de banda desses dispositivos. Isso pode ser verificado através da
excelente revisão bibliográfica apresentada em (57). Como ficou evidenciado na seção 1, os
trabalhos conhecidos até a escrita desse documento que apresentam comprovações através
de dados experimentais sobre dispositivos construídos em cristais fotônicos com baixa
velocidade de grupo e GVD abordam, em sua grande maioria, apenas as propriedades
dos guias de ondas, sem elementos de acoplamento como curvas e junções em Y. Nos
trabalhos que reúnem esses elementos básicos integrados de forma monolítica ainda existe
grande carência de dados experimentais e de estudos baseados em simulações totalmente
tridimensionais.

No âmbito da comunidade acadêmica internacional, esse trabalho busca jogar um
pouco mais de luz sobre essa questão, analisando se mesmo com a quebra da simetria dos
guias de onda, uma vez otimizados para baixas velocidades de grupo e GVD, seria possível
acoplá-los de forma eficiente através de curvas de 60◦ e junções em Y.

Localmente, a pesquisa em cristais fotônicos planares ainda é bastante incipiente, e
não são muitos os trabalhos que envolvem o estudo e fabricação desses elementos, porém, é
possível destacar os trabalhos (58) e (59). Dada a complexidade das estruturas, os estudos
que envolvem cristais fotônicos são bastante intensivos em atividades de simulação, assim
como exigem tolerâncias de pouquíssimos nanômetros aos desvios introduzidos nos processos
de fabricação (60). Esse trabalho apresenta os primeiros passos para o desenvolvimento de
um protocolo que aborda desde a obtenção dos parâmetros geométricos das estruturas
até sua fabricação e caracterização, sendo todas as atividades adaptadas aos recursos
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existentes nos grupos de pesquisas locais. Tal protocolo é, de certa forma, inédito, e foi
concebido por meio de intensas colaborações, promovendo grande troca de experiências.
Assim, também é proporcionada uma base de partida para a realização de novas pesquisas
que podem envolver o emprego de cristais fotônicos planares, tanto em dispositivos como
moduladores, chaveadores, filtros, linhas de atraso e portas lógicas ópticas, quanto em
tópicos como propagação de sólitons, óptica não-linear, optomecânica e interação entre luz
e matéria.
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4 ESCOPO DO TRABALHO

Dada a abrangência do tema e a disponibilidade limitada de recursos e tempo,
é necessário delimitar adequadamente o alcance da investigação para que os resultados
obtidos possam ser corretamente avaliados. Dessa forma, os estudos aqui apresentados são
limitados às seguintes condições:

a) Apesar de cristais fotônicos com cladding de dióxido de silício (SiO2) serem mais
compatíveis com processos CMOS (20), o processo de corrosão da estrutura é mais
crítico. Como a razão de aspecto da estrutura é maior, se torna necessário um
desenvolvimento mais detalhado da máscara utilizada e um estudo mais aprofundado
da influência do fluxo de gases, pressão, potências e temperatura no processo de
corrosão (61). Dessa forma, todos os resultados são referentes às estruturas compostas
por cristais fotônicos formados em membranas de Si suspensas em ar. Nada impede
porém, que outros materiais e estruturas possam ser investigados seguindo os mesmos
procedimentos aqui apresentados.

b) Um fator crucial para viabilizar tecnicamente a aplicação de componentes baseados
em baixa velocidade de grupo ao longo de extensas áreas é a redução das perdas
por propagação para níveis aceitáveis. Isso é ainda mais crítico quando se trata de
regimes de baixas velocidades de grupo, pois ocorre uma dependência aproximada-
mente quadrática entre as perdas por propagação e o índice de grupo (47, 48, 49).
No entanto, as medidas necessárias para avançar nessa frente dependem de um
sensível aperfeiçoamento dos processos de fabricação, mesmo considerando o atual
estado da arte. Isso demandaria um trabalho ainda mais exaustivo em termos de
ensaios experimentais de processos de fabricação para avançar o atual estágio de
desenvolvimento dos processos de nanofabricação relacionados com a produção de
cristais fotônicos. Porém, a disponibilidade de recursos financeiros para a pesquisa foi
bastante limitada, e assim, optou-se por abordar esse tema em futuras investigações.

c) Nas simulações realizadas não foi considerada a dependência espectral do índice de
refração do Si, que foi assumido constante no valor de 3,47 para o comprimento de
onda λ = 1550 nm (62). Assim, os resultados apresentados nas simulações incluem
apenas a dispersão dos guias de onda, sem considerar a do material. Essa abordagem
evita sobrecarregar ainda mais as simulações numéricas, que já possuem domínios
computacionais bastante elevados. Porém, isso não compromete as análises pois
em dimensões da ordem do comprimento de onda da radiação eletromagnética a
dispersão é dominada pela geometria da estrutura, não pelo material (37). E esse
domínio é ainda mais acentuado em regimes de baixa velocidade de grupo, uma vez
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que nesses casos a GVD tende a aumentar drasticamente caso não seja realizado
nenhum tipo de controle.
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5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Cristal fotônico é um termo normalmente aplicado às estruturas periódicas formadas
por materiais com diferentes índices de refração e com constante de rede da ordem do
comprimento de onda da luz. Uma analogia bastante interessante é sua comparação
com materiais eletrônicos, em que determinados arranjos de átomos ou moléculas podem
produzir potenciais periódicos e assim controlar os níveis de energia e as direções em que
os elétrons podem se movimentar. De forma semelhante, quando a luz interage com um
cristal fotônico ocorre seu espalhamento em cada um dos períodos, onde podem ocorrer
interferências construtivas, tornando o material transparente, ou destrutivas, deixando
o material opaco à transmissão. De acordo com a geometria e o contraste de índice da
estrutura podem surgir faixas de frequências em determinadas direções nas quais a luz
não pode se propagar, originando as Zonas Fotônicas Proibidas (Photonic Bandgaps -
PBG)(63, 64, 65). Esse fenômeno foi descrito inicialmente por Lord Rayleigh em 1887 (66).
No entanto, apenas 100 anos depois, após os trabalhos de Eli Yablonovitch (67) e Sajeev
John (68) que, de forma independente, apresentaram a possibilidade teórica de existir uma
estrutura tridimensional capaz de produzir um PBG completo, esse campo de pesquisa
passou a ser intensamente explorado.

Atualmente os cristais fotônicos são fabricados através de diversas técnicas e
com muitos tipos de materiais. No entanto, sempre é possível classificá-los quanto a sua
periodicidade. Em um cristal fotônico unidimensional (1D) o índice de refração varia
apenas em uma direção, formando a já conhecida rede de Bragg, esquematizada na Figura
5.1(a). No espectro de reflexão exibido na Figura 5.1(b) o PBG de um cristal fotônico
unidimensional corresponde às faixas com máxima refletância. Na medida em que o ângulo
de incidência (θ) da luz se afasta da normal, o PBG é deslocado para comprimentos de
onda menores e diminui até deixar de existir. Esse comportamento também existe quando
a periodicidade do índice de refração ocorre em duas ou três dimensões, como exibido
respectivamente nas Figuras 5.1(c) e 5.1(d). Nesses casos, de acordo com o contraste
de índice, os PBGs podem existir simultaneamente e se sobrepor nas diferentes direções
de propagação, permitindo confinar a luz em um plano (14) ou até mesmo no espaço
tridimensional (69).

Dadas as limitações dos cristais fotônicos unidimensionais para a construção de
elementos como guias de onda e curvas, assim como a visível complexidade para fabricar
estruturas semelhantes à exibida na Figura 5.1(d), ocorreu grande difusão de trabalhos
experimentais relacionados aos cristais fotônicos planares compostos por uma rede perió-
dica de furos circulares em um filme fino de material dielétrico, que apresentam grande
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Figura 5.1 – Cristais fotônicos: (a) representação de uma estrutura unidimensional na
qual a luz incide com ângulo θ;(b) espectro de reflexão de um cristal fotônico
unidimensional exibindo o deslocamento do PBG para menores comprimentos
de onda na medida em que o ângulo θ se afasta da normal até deixar de
existir para θ = 90◦; (c) representação de um cristal fotônico planar; (d)
estrutura de um cristal fotônico tridimensional.

λ  (nm)
500 1000 1500 2000 2500

R
ef

le
tâ

nc
ia

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
θ = 0º
θ = 70º
θ = 90º

θ

(a) (b)

(c) (d)

PBG

PBG

Fonte: Autor.

compatibilidade com processos de fabricação microeletrônicos já existentes. Nesse tipo de
estrutura, esquematizada na Figura 5.1(c), é possível obter o controle da propagação da
luz em três dimensões com os efeitos combinados do PBG e da Reflexão Interna Total
(Total Internal Reflection - TIR) (15).

Nesse capítulo serão abordados os princípios que descrevem o comportamento
físico de cristais fotônicos planares. Será discutida a origem dos PBGs e o Método de
Expansão em Ondas Planas (Plane Wave Expansion - PWE), que permite traçar as curvas
de dispersão que relacionam a frequência e o vetor de onda dos estados ópticos suportados
pelo cristal fotônico. Também será tratado o efeito da inserção de defeitos na matriz
periódica para a formação de guias de onda com um foco especial no controle da velocidade
de grupo e da dispersão. Outros elementos, como curvas e junções em Y, também serão
tratados, e nesses casos a Teoria de Modos Acoplados será utilizada para compreender
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suas dinâmicas.

Grande parte do conteúdo das próximas seções foi adaptado das referências (70) e
(71), que podem ser consultadas para maior familiarização e aprofundamento dos conceitos.
A nomenclatura e a simbologia utilizadas foram mantidas, na medida do possível, em
conformidade com às apresentadas na literatura sobre o tema.

5.1 Propagação de Luz em Meio Homogêneo
A propagação de ondas eletromagnéticas é um fenômeno governado pelas equações

de Maxwell:

∇×E = −∂B
∂t

(5.1a)

∇×H = J + ∂D

∂t
(5.1b)

∇ ·D = ρ (5.1c)

∇ ·B = 0, (5.1d)

onde são adotadas as simbologias usuais para o campo elétrico E, campo magnético
H, os campos de deslocamento elétrico D e de indução magnética B, sendo ainda ρ
a densidade de portadores livres, e J a densidade de corrente devida aos portadores
livres. No caso mais simples, em um meio macroscópico linear, isotrópico, não dispersivo
e homogêneo, os campos D e B são acoplados aos campos eletromagnéticos através das
relações de constituição:

D = ε0E + P (5.2a)

B = µ0 (H +M ) , (5.2b)

nas quais são introduzidos os conceitos de polarização elétrica P = ε0χeE e
magnetização M = χmH, que correspondem à resposta do meio, caracterizados pelas
devidas suscetibilidades elétrica (χe) e magnética (χm), devido à sua interação com os
campos elétrico e magnético, respectivamente. As constantes ε0 = 8, 854× 10−12 F/m e
µ0 = 4π × 10−7 H/m são, respectivamente, a permissividade elétrica e a permeabilidade
magnética do vácuo representadas em unidades do Sistema Internacional (SI). A relação
entre a permissividade elétrica do material (ε) e a do vácuo é definida pela constante (ou
função) dielétrica εr = ε/ε0 = (1+χe). De forma semelhante temos a função permeabilidade
magnética µr = µ/µ0 = (1 + χm).

Quando consideram-se meios anisotrópicos, as funções εr e µr dependem da direção
e passam a ser representadas por tensores. Os componentes escalares de D e B são então



50 Capítulo 5. Fundamentação Teórica

escritos como Di = ε0
∑
j ε̃ijEj e Bi = µ0

∑
j µ̃ijHj onde i, j ∈ {x, y, z} são os índices

dos tensores de segunda ordem ε̃ij e µ̃ij referentes à permissividade e a permeabilidade,
respectivamente (72). Os valores de εr e µr também podem ser complexos para designar
características do material como ganho ou absorção, assim como podem ser expressos em
uma série de potências como:

P = ε0
(
χ(1)
e E + χ(2)

e E2 + χ(3)
e E3 + . . .

)
, (5.3)

nos casos em que a resposta ao sinal de excitação não é linear (73). De forma geral,
a conexão entre os campos D e E (ou B e H) não é localizada, ocorrendo dispersão
temporal e espacial. Nesse caso a polarização elétrica e a magnetização também podem
ser calculadas como (72):

P (r, t) = ε0

∫ ∫
d3r′dt′χe (r − r′, t− t′)E (r′, t′) (5.4a)

M (r, t) = 1
µ0

∫ ∫
d3r′dt′χm (r − r′, t− t′)B (r′, t′) , (5.4b)

nas quais podem se incluidas características como a variação espacial na constituição
do material ou os efeitos de excitações em tempos anteriores. Aplicando a transformada de
Fourier em ambos os lados das equações (5.4), se chegará à εr(ω,k) e µr(ω,k) expressos
em função da frequência angular ω e do vetor de onda k (72). Para a luz visível ou para
comprimentos de onda maiores, geralmente a dispersão spacial pode ser ignorada e as
funções permissividade elétrica e permeabilidade magnética ficam expressas apenas em
função da frequência (72).

Considerando o escopo delimitado na Seção 4 e por conveniência matemática,
serão admitidos apenas meios não dispersivos e homogêneos (εr e µr constantes), não
magnéticos (µr = 1), totalmente transparentes (εr real) e livres de correntes (J = 0) e
cargas superficiais (ρ = 0). Assim, as equações (5.1a) e (5.1b) podem ser reescritas como
abaixo:

∇2E − n2

c2
∂2E

∂t2
= 0 (5.5a)

∇2H − n2

c2
∂2H

∂t2
= 0. (5.5b)

As equações em (5.5) admitem soluções do tipo

E (r, t) = Re
{
E0e

jk·re−jωt
}

(5.6a)

H (r, t) = Re
{
H0e

jk·re−jωt
}
, (5.6b)
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que podem ser separadas em modos harmônicos com dependência temporal e−jωt,
que se propagam na direção do vetor de onda k com frequência angular ω = 2πf . As equa-
ções (5.6a) e (5.6b) representam ondas planas que atendem a condição de transversalidade
dos modos harmônicos (k ·D = 0 ou k ·B = 0). A velocidade de propagação das frentes
de onda com fase (k · r − ωt) constante depende do índice de refração (n = √εr) do meio.
Assim, a velocidade de fase (v) relaciona k, ω e n, e é dada por:

v = ω

|k|
= ω

|k0|n
= 2π

2π
fλ0

n
= c

n
. (5.7)

Nesse caso, k0 e λ0 são respectivamente o vetor de onda e o comprimento de onda
da luz no vácuo. A relação de dispersão ω = |k| c/n e algumas propriedades da equação da
onda (5.5) permitem entender muitos dos fenômenos que serão abordados aqui. Para melhor
compreensão, são exibidas em (5.8) as equações de Maxwell no domínio da frequência,
obtidas usandos as equações (5.6 em (5.1a) e (5.1b) e derivando estas em relação à t.

∇×E (r) = jωµ0H (r) (5.8a)

∇×H (r) = −jωεrε0E (r) (5.8b)

Dividindo as equações (5.8a) e (5.8b) por εr e aplicando o operador rotacional aos
dois lados das igualdades, obtêm-se as equações de Helmholtz formuladas através do campo
elétrico (5.9a) e do campo magnético (5.9b). Essas equações constituem um problema de
autovalor e qualquer uma delas pode ser utilizada para obter o perfil espacial dos modos
harmônicos, dados pelos vetores de estados E (r) ou H (r), e os autovalores (ω/c)2. Uma
vez obtido o vetor de estado do campo elétrico, o campo magnético pode ser obtido pela
equação (5.8a) e vice-versa. Por conveniência matemática geralmente é utilizada a equação
(5.9b) que atende de forma mais simples a condição de transversalidade imposta pela
equação (5.1d).

1
εr

[∇×∇×E (r)] =
(
ω

c

)2
E (r) (5.9a)

∇×
[ 1
εr
∇×H (r)

]
=
(
ω

c

)2
H (r) (5.9b)

Ainda é possível verificar que o operador do lado esquerdo da equação (5.9b) é
auto-adjunto (70), semelhante ao operador Hamiltoniano da equação de Schrödinger. Dessa
característica segue uma série de propriedades importantes:

(5.1-a) os autovalores serão sempre positivos e com ω real;
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(5.1-b) dois modos harmônicos correspondentes à frequências diferentes serão ortogonais, ou
seja, o produto interno entre eles é nulo;

(5.1-c) a solução obtida será completa, ou seja, através da combinação linear dos modos
harmônicos será possível descrever qualquer estado do sistema.

A equação (5.9b) é adequada para descrever a propagação de ondas eletromagnéticas
em um meio homogêneo. Sem nenhum tipo de restrição espacial aos modos harmônicos,
a propriedade (5.1-b) pode ser sempre atendida e a solução da equação (5.9b) conduz a
um contínuo de frequências. Porém, em sistemas de utilidade prática, a luz estará sempre
interagindo entre meios com propriedades diferentes. Dessa forma, a constante dielétrica
passa a variar em função da posição [εr (r)] e a solução deve respeitar as devidas condições
de contorno.

Esse é o caso, por exemplo, da propagação de luz ao longo da estrutura idealizada
na Figura 5.2(a), formada por uma membrana com espessura h e índice de refração n1

envolta em um meio com índice n2. Esse sistema possui simetria translacional ao longo
dos planos xy. Quando a luz com ângulo de incidência θ1 atinge a interface entre os meios
1 e 2, ela é refratada com ângulo θ2.

Figura 5.2 – Propagação de luz em meio homogêneo. (a) refração da luz na interface entre
os meios com índices de refração n1 e n2.(b) diagrama de bandas de um guia
de onda plano.
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Fonte: Autor.

Isso ocorre porque as componentes tangenciais dos campos nessa interface devem
ser contínuas, e assim, o vetor de onda na direção de propagação k‖ (as vezes designado
por constante de propagação β) também deve ser conservado, ou seja k‖1 = k‖2, resultando
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em:

|k1| senθ1 = |k2| senθ2
n1ω

c
senθ1 = n2ω

c
senθ2 n1senθ1 = n2senθ2. (5.10)

Essa é a Lei de Snell, de onde deriva o conceito de TIR. Isso significa que para
ângulos maiores que o ângulo crítico θc = sen−1 (n2/n1) a luz é refletida ficando confinada
no meio 1. Aprofundando um pouco mais essa análise é possível verificar que para θ1 > θc

é necessário que k‖2 seja maior que |k2| para continuar atendendo a condição k‖1 = k‖2.
Isso só é possível para valores imaginários de k⊥2, uma vez que k⊥2 =

√
k2

2 − k2
‖2. Dessa

forma, k‖1 = ωn2/c define um limite chamado de linha de luz (light cone), acima do qual os
campos são evanescentes na região 2, decaindo exponencialmente na direção z até atingir
zero no infinito.

Com a restrição espacial imposta no confinamento dos campos, já não será possível
alterar livremente o formato espacial dos modos ópticos e atender a propriedade (5.1-b)
para quaisquer alterações de frequência. Assim, ao invés de um contínuo de frequências,
são estabelecidas bandas de frequências nas quais a luz se propaga por TIR.

A Figura 5.2(b) exibe um diagrama de bandas (relação de dispersão) referente a
uma estrutura semelhante à Figura 5.2(a). Esse diagrama exibe as soluções da equação de
Helmholtz relacionando ω e k‖. Nele existem duas regiões bem distintas separadas pela
linha de luz. Modos ópticos com frequência acima da linha de luz se propagam livremente
no ar e por isso são chamados de modos de radiação. Abaixo dessa linha estão os modos
confinados no meio 1, formando as bandas de frequências permitidas. De acordo com a
Equação (5.7), haveriam então modos com mesma frequência, como indicado nos pontos A
e B, mas com comprimentos de onda diferentes, ou seja, com velocidades de fase distintas.
Assim, para cada modo existe um índice de refração efetivo (nef ) compreendido entre n1 e
n2:

nef = c

v
, nef = k‖c

ω
, nef = k‖

k0
, ou nef = β

k0
. (5.11)

Outra característica indicada na Figura 5.2(b) é a separação dos modos ópticos de
acordo com sua polarização. Nesse caso, os modos com polarização Transversal Elétrica (TE)
possuem apenas o componente Ey do campo elétrico, que estará sempre paralelo à interface
entre os dois meios e facilmente cumpre com o critério de conservação dos componentes
tangenciais do campo elétrico (Et1 = Et2). Já os modos com polarização Transversal
Magnética (TM), possuem apenas os componentes {Hy, Ex, Ez}. Como adimitimos a
ausência de cargas livres, para que os componentes normais do campo D sejam contínuos
na interface entre os meios 1 e 2 (Dn1 = Dn2 → n2

1En1 = n2
2En2) mesmo em guias com

dimensões reduzidas, o campo elétrico nos modos TM se estende mais intensamente ao
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longo do meio 2, de menor índice de refração, e isso resulta na diminuição do índice efetivo
e consequêntemente, no deslocamento dos modos ópticos para frequências maiores.

5.1.1 Velocidade de grupo e dispersão

O desenvolvimento anterior considerou a propagação de ondas monocromáticas,
porém, não existe tal condição em situações de interesse prático. Sistemas reais lidam
com a propagação de luz com uma largura espectral definida pela fonte emissora ou por
mecanismos de modulação. O efeito da interação entre os diferentes componentes espectrais
é ilustrado na Figura 5.3, onde são representadas as amplitudes do campo elétrico de duas
funções que dependem dos comprimentos de onda λ1 = λ+ ∆λ e λ2 = λ−∆λ, assim como
das frequências ω1 = ω+ ∆ω e ω2 = ω−∆ω, sendo λ e ω, respectivamente, o comprimento
de onda e a frequência angular central do espectro da fonte de luz. Ao se propagarem
juntos haverão pontos em que esses sinais se somarão em fase e outros nos quais estarão
fora de fase. O resultado disso é a modulação em amplitude exibida na curva E1 + E2.

Figura 5.3 – Amplitudes do campo elétrico de duas funções que dependem dos comprimen-
tos de onda λ1 e λ2. A somatória desses sinais em fase e fora de fase resulta
na envoltória exibida na curva E1 + E2, que se propaga com a velocidade de
grupo vg.

Fonte: Autor.

Em uma análise um pouco mais aprofundada, é possível considerar ∆ω = (ω2 −
ω1)/2, com λ1 e λ2 resultando em uma variação correspondente no vetor de onda k, ou
seja, ∆k = (k2 − k1)/2. Assim temos:

E1 + E2 = E0e
j[(k+∆k)x−(ω+∆ω)t] + E0e

j[(k−∆k)x−(ω−∆ω)t], (5.12)
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que após reorganizada e colocando os termos comuns em evidência resulta em:

E1 + E2 = E0e
j(kx−ωt)

[
ej(∆kx−∆ωt) + e−j(∆kx−∆ωt)

]
. (5.13)

Lembrando que 2cosθ = (ejθ + e−jθ), obtêm-se a equação final para a propagação
de E1 + E2:

E1 + E2 = 2E0e
j(kx−ωt)cos (∆kx−∆ωt) , (5.14)

que descreve uma onda com amplitude máxima 2E0 modulada pelo termo cos(∆kx−
∆ωt). Dessa forma, o pacote visualizado na Figura 5.3 possui duas pulsações simultâneas,
uma delas com a velocidade de fase definida por v = ω/k, como foi definido anteriormente
na equação (5.7), e outra com a velocidade de grupo vg = ∆ω/∆k, ou: vg = (dk/dω)−1

(71, 73, 74).

Esse é um fenômeno de natureza ressonante e está intimamente ligado à propagação
de luz em meios dispersivos (27, 31). As fontes de dispersão podem ser puramente de
origem material, relacionada com efeitos não lineares tais como Electromagnetically Induced
Transparency (EIT), Stimulated Brillouin Scattering (SBS), e Stimulated Raman Scattering
(SRS) (75), ou induzidas através da estruturação do meio, como é o caso em guias de onda
e cristais fotônicos (31). Uma análise dos principais parâmetros de dispersão é apresentada
na sequência, adaptando o desenvolvimento exibido em (71, 73, 74) para destacar apenas
os elementos mais apropriados ao escopo desse trabalho. Sendo assim, parte-se do princípio
que a constante de propagação da luz (β) em um guia de onda está distribuída em um
pequeno intervalo espectral com frequência central ω0. Desse modo, expandindo-a em uma
série de Taylor, se obtêm:

β (ω) = β0 + β1 (ω − ω0) + β2
1
2 (ω − ω0)2 + · · · . (5.15)

Onde:

β1 = dβ

dω
= 1
vg

= ng
c

= 1
c

(
n+ ω

dn

dω

)
, (5.16)

é a dispersão de primeira ordem, que define a velocidade de grupo vg. O índice
de grupo ng = [n+ ω(dn/dω)] indica o quanto a velocidade de propagação de um pulso
através da estrutura é reduzida em relação aquela que o mesmo apresentaria em um meio
não dispersivo. Nesse termo também é indicado que quanto mais intensa a variação do
índice efetivo do modo óptico, maior é a variação da velocidade de grupo.
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O parâmetro de dispersão de segunda ordem, ou dispersão da velocidade de grupo
(GVD), é definido por:

β2 = d2β

dω2 = 1
c

(
2dn
dω

+ ω
d2n

dω2

)
= − λ2

2πc2
dng
dλ

. (5.17)

Enquanto a velocidade de grupo determina a velocidade de propagação do pulso
óptico (27, 71, 73), o parâmetro β2 está relacionado com a deformação deste ao se propagar
através do meio devido à variação na velocidade de grupo de diferentes componentes
espectrais. Outra forma muito comum de expressar esse parâmetro é:

D = −2πc
λ2 β2, (5.18)

em unidades de ps/km · nm. O parâmetro D permite determinar o espalhamento
temporal σm de um pulso com largura espectral definida por σλ após percorrer uma
distância L da seguinte forma:

σm = σλL |D| . (5.19)

Quando β2 > 0 (D < 0) ocorre o regime de dispersão normal, no qual os com-
primentos de onda maiores se propagam mais rapidamente que comprimentos de onda
menores. No caso em que β2 < 0 (D > 0) ocorre o inverso, e o regime de dispersão é
anômalo. A soma da dispersão do material e do guia de onda resulta na dispersão cromática.
Para não ocorrer distorção do sinal é necessário que a derivada de segunda ordem da
constante de propagação (d2β/dω2) seja nula, e isso pode ser obtido através do controle dos
parâmetros geométricos da estrutura. Dispersões de origem modal e polarização também
podem ser controladas através da geometria da estrutura, com a vantagem de serem mais
simplesmente eliminadas.

5.2 Propagação de Luz em Meio Periódico
Os modos harmônicos sustentados por um cristal fotônico devem obedecer a uma

condição de contorno introduzida através do teorema de Bloch-Floquet (76, 77), que permite
modelar a restrição espacial imposta pela estrutura através de uma função periódica. Dessa
forma, as soluções para as equações de Maxwell são compostas por ondas planas moduladas
por uma função do tipo:

H (r) = ejk·rhk (r) ek, (5.20)

onde hk (r) = hk (r +R) define que o campo magnético esta sujeito às operações
de translação discretas do vetor de onda k ao longo da matriz periódica representada pelo
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vetor de rede direta R. Nessa função ek é um vetor unitário perpendicular ao vetor de
onda e paralelo à hk. Em três dimensões o vetor de rede direta é definido por:

R = pa1 + qa2 + ra3,

p = . . . ,−2,−1, 0, 1, 2, . . .

q = . . . ,−2,−1, 0, 1, 2, . . .

r = . . . ,−2,−1, 0, 1, 2, . . .

(5.21)

e permite definir a posição de qualquer ponto da estrutura com a translação dos
vetores de rede primitiva ai, i = 1, 2, 3. A Figura 5.4(a) ilustra a rede direta de um
cristal fotônico bidimensional com a respectiva célula unitária definida pelos vetores
a1 = a(

√
3x + y)/2, a2 = a(

√
3x − y)/2 e a3 = 0. A constante de rede a é um dos

parâmetros mais importantes da estrutura, pois define a faixa de frequências na qual o
dispositivo irá operar.

Figura 5.4 – Representação da rede direta (a) e recíproca (b) com as respectivas definições
dos vetores de rede primitiva de um cristal fotônico bidimensional formado
por uma matriz triangular de furos em material dielétrico. Em verde está
representada a zona irredutível de Brillouin com os pontos Γ, K e M .
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Fonte: Autor.

A estrutura do cristal fotônico também pode ser representada no espaço recíproco,
que possui a mesma dimensão do vetor de onda (m−1). A Figura 5.4(b) apresenta a
rede recíproca correspondente à estrutura da Figura 5.4(a). Ela é descrita pelos vetores
primitivos da rede recíproca b1 e b2 que conectam os pontos adjacentes da rede. Como na
rede direta, qualquer ponto da rede recíproca pode ser determinado através da combinação
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dos vetores b1 e b2. No caso tridimensional, o vetor G pode ser assim representado:

G = lb1 +mb2 + nb3.

l = . . . ,−2,−1, 0, 1, 2, . . .

m = . . . ,−2,−1, 0, 1, 2, . . .

n = . . . ,−2,−1, 0, 1, 2, . . .

(5.22)

Os vetores primitivos de rede direta e recíproca são ortogonais entre si. A intensidade
dos vetores primitivos da rede recíproca é definida pela razão entre 2π e a distância que
separa dois planos da rede direta:

b1 = 2π a2 × a3

a1 · (a2 × a3) b2 = 2π a3 × a1

a1 · (a2 × a3) b3 = 2π a1 × a2

a1 · (a2 × a3) . (5.23)

A solução apresentada pela equação (5.20) é bastante conveniente nesse contexto
pois qualquer função periódica pode ser facilmente expandida através de séries de Fourier.
Esse é precisamente o caso dos componentes da Equação (5.9b):

1
εr (r) = εr (r)−1 =

∑
G

εGe
jG·r, (5.24)

H (r) = ejk·r
∑
G,λ

hG,λe
jG·reλ =

∑
G,λ

hG,λe
j(k+G)·reλ. (5.25)

Em (5.25), a propriedade de transversalidade dos campos em relação ao vetor de
onda é utilizada para decompor a onda em um conjunto de ondas planas. A amplitude de
cada onda plana que constituem a função dielétrica e o campo magnético são definidas,
respectivamente, pelas constantes εG e hG,λ. Esta última indica a amplitude na direção do
vetor unitário eλ (λ = 1, 2), perpendicular ao vetor de onda de Bloch (k +G).

Substituindo as equações (5.24) e (5.25) na equação (5.9b), a equação da onda é
descrita totalmente no espaço de Fourier:

∇×
∑
G′′
εG′′ejG

′′·r∇×
∑
G,λ

hG,λe
j(k+G)·reλ =

(ω
c

)2 ∑
G,λ

hG,λe
j(k+G)·reλ. (5.26)

No Método de Expansão em Ondas Planas (Plane Wave Expansion - PWE) a
equação (5.26) é manipulada tomando recursos e propriedades do cálculo vetorial e das
séries de Fourier para expandir os rotacionais do lado esquerdo da igualdade e reduzir a
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dimensão das matrizes representadas pelas somatórias em G e G′′. O desenvolvimento
apresentado em (78) resulta na seguinte equação:

∑
G′
|k +G| |k +G′| εG−G′

 e2e
′
2 −e2e

′
1

−e1e
′
2 −e1e

′
1

hG′,1

hG′,2

 =
(
ω

c

)2
hG,1
hG,2

 , (5.27)

que pode ser diagonalizada utilizando um software numérico para encontrar os
autovalores (ω/c)2 e os vetores de estado que permitem obter a distribuição dos campos
conforme a estrutura, representada pela função dielétrica εr(r), e determinado valor de k.
Uma vantagem da decomposição do campo magnético em duas componentes transversais
é a fácil adaptação da equação (5.27) para modelar sistemas de dimensões menores. Um
exemplo que ilustra bem esse fato é o cálculo do diagrama de bandas de um cristal fotônico
bidimensional, com periodicidade no plano xy, porém contínuo e infinito na direção z,
como o esquematizado na Figura 5.5(a).

Caso a estrutura possua simetria em relação ao plano xy a propagação dos campos
pode ser separada em duas polarizações distintas: TE e TM. Na Figura 5.5(a) são indicados
os componentes dos campos eletromagnéticos para a polarização TE, que possui o campo
elétrico orientado paralelamente ao plano xy (E(r) = Ex + Ey) e o campo magnético
apenas na direção z. Também são indicadas as direções dos vetores e1 e e2.

Figura 5.5 – Cristal fotônico bidimensional com periodicidade no plano xy, contínuo e
infinito na direção z, com as definições das polarizações TE e TM (a);
Diagrama de bandas de um cristal fotônico bidimensional com εr = 12 e
r/a = 0, 45(b); Distribuição do campo Ey para o modo fundamental (1) e de
segunda ordem (2) para k‖ = K (c).
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Fonte: Autor.

Na polarização TE os coeficientes de hG,2 serão nulos, assim como o produto interno
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e1e
′
2, reduzindo a equação (5.27) a:

∑
G′

(k +G) (k +G′) εG−G′hG′,1 =
(
ω

c

)2
hG,1. (5.28)

Com procedimentos semelhantes pode ser obtida a equação para calcular as curvas
de dispersão da polarização TM. Na Figura 5.5(b) é exibido o diagrama de bandas de
um cristal fotônico 2D formado por uma rede periódica triangular de furos de ar em
um dielétrico com εr = 12. A frequência e o vetor de onda no plano xy (constante de
propagação) são normalizados pela constante de rede, como abaixo:

ω = 2πc
a

k‖ = 2π
a
. (5.29)

O operador hamiltoniano da Equação 5.9(b) é invariante com relação às operações
de translação, rotação, reflexão e inversão da célula unitária e por isso o diagrama de
bandas pode ser calculado apenas para zona irredutível de Brillouin (70). Dessa forma, o
diagrama exibido na Figura 5.5(b) apresenta as frequências de modos correspondentes aos
valores de k‖ distribuídos nas direções Γ−M , M −K e K − Γ. Esses pontos são definidos
através dos vetores primitivos de rede recíproca conforme apresentado na Figura 5.4(b).

É possível verificar que a disposição das bandas varia conforme a direção do vetor
de onda. Isso reflete as variações da função dielétrica ao longo das diferentes direções da
estrutura. Além disso, assim como no meio homogêneo, bandas correspondentes aos modos
com polarização TE são diversas daquelas com polarização TM, uma vez que a disposição
dos campos são diferentes entre as duas polarizações. Na Figura 5.5(b) ainda é possível
observar que agora o espectro de soluções para a equação (5.9b) não é contínuo como o
observado na Figura 5.2(b), mas que surgem regiões nas quais não existem soluções para o
problema. Esses intervalos de frequências onde não há a presença de modos ópticos capazes
de se propagar através da estrutura são os PBGs. As regiões hachuradas em azul e vermelho
correspondem aos PBGs das polarizações TE e TM, respectivamente. No intervalo de
frequências em que ocorre a sobreposição entre os PBGs das duas polarizações, se diz que
existe um PBG completo. Nesse exemplo, essa situação foi atingida para um valor de raio
normalizado (r/a) igual a 0,45, o que é muito difícil de obter experimentalmente. Assim, o
mais comum é a existência de PBGs apenas para uma das polarizações.

A intensidade do PBG é geralmente indicada pela razão de gap-midgap (∆ω/ωm),
que relaciona a diferença entre os pontos de maior e menor frequência (∆ω) com a
frequência central do PBG (ωm). Como verificado na Figura 5.5(b), esse tipo de estrutura
favorece o surgimento de PBG-TE com maior razão de gap-midgap. Por esse motivo as
análises a seguir serão concentradas no PBG-TE.

O surgimento do PBG está relacionado com algumas restrições impostas à solução
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da equação de Helmholtz. Além daquelas referentes ao operador auto-adjunto relacionadas
anteriormente, dois novos conceitos ajudam a entender esse fenômeno: a) os campos
assumem a periodicidade da estrutura conforme a condição de contorno de Bloch-Floquet;
b) pelo princípio variacional, o campo elétrico tende a ficar mais concentrado nas regiões de
maior índice de refração (79). Analisando a distribuição do campo elétrico (Ey) dos modos
TE de menor ordem no pontoK, exibidas na Figura 5.5(c), isso fica mais claro. Nesse ponto,
o comprimento do vetor de onda é o dobro da constante de rede e o modo fundamental se
encaixa exatamente entre dois períodos. Como ele tem menor frequência, quase toda sua
energia fica concentrada na região ocupada pelo dielétrico, como pode ser visualizado na
distribuição de Ey no ponto 1. O modo posterior, indicado pelo ponto 2, também encontra
a restrição geométrica dada ao modo fundamental, porém, ele ainda precisa cumprir com
outro critério: ortogonalidade. Dessa forma, sua energia fica concentrada majoritariamente
na região de menor índice de refração e isso desloca sua frequência para cima. Com isso,
também é possível compreender, mesmo que qualitativamente, porque estruturas com
elevado contraste de índice e furos de maior raio normalizado possuem maiores razões de
gap-midgap (80).

Uma onda com frequência na faixa do PBG não consegue cumprir com todas as
condições necessárias à propagação e então não encontra solução real para a equação de
Helmholtz, ficando essa, restrita ao domínio complexo. A parte imaginária da constante
de propagação (k‖ + jκ) compõe um coeficiente de atenuação, e assim, a intensidade dos
campos decaem exponencialmente ao adentrar o cristal fotônico. Quanto mais próximo da
frequência central do PBG, maior o valor de κ e mais intensa é a atenuação do campo
evanescente (81). Assim, em uma estrutura hipotética com periodicidade infinita nas
direções x e y não existiria propagação dentro do PBG. No entanto, em uma estrutura
finita com uma quantidade suficiente de períodos a atenuação pode ser tão elevada que
praticamente toda a onda que incide sobre o cristal fotônico é refletida.

5.3 Cristais Fotônicos Planares

Cristais fotônicos bidimensionais como os idealizados na Figura 5.5(a) não permitem
controlar a propagação da luz de forma efetiva, já que são uniformes em uma direção. A
utilização de cristais fotônicos tridimensionais seria uma alternativa para aplicações em
que o controle de propagação da luz precisa ser realizado no espaço tridimensional, porém,
sua fabricação é altamente complexa e custosa. Nesse sentido, uma alternativa bastante
promissora são os cristais fotônicos planares, que combinam os efeitos do PBG e da TIR
para confinar a luz em três dimensões. Sua construção consiste basicamente em imprimir
uma matriz de furos em um filme fino de material dielétrico envolto por um meio de menor
índice de refração.
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A grande vantagem dessa abordagem é que os processos de fabricação necessários
para sua construção já são amplamente difundidos na indústria de componentes microele-
trônicos. Existem muitas variantes de cristais fotônicos planares fabricados em lâminas
SOI (Silicon-on-Insulator) derivadas desses processos. A estrutura básica de uma dessas
variantes está representada na Figura 5.6(a). Nela, uma membrana de Si perfurada é
suspensa em ar (air-bridge) através da remoção do óxido enterrado logo abaixo do cristal
fotônico.

Figura 5.6 – Representação esquemática de um cristal fotônico planar formado por uma
membrana de Si perfurada e suspensa em ar após a remoção do óxido enterrado
de uma lâmina SOI (a); Diagrama de bandas de um cristal fotônico planar
aproximado por um cálculo bidimensional (b).
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Fonte: Autor.

Uma aproximação do diagrama de bandas dessa estrutura é exibido na Figura
5.6(b). Para efeito de comparação, a linha de luz definida por ω = k‖c/n2 foi sobreposta
ao diagrama exibido na Figura 5.5(b), referente à estrutura bidimensional. Assim como na
Figura 5.2(b), agora são indicados os modos sustentados pelo cristal fotônico e confinados
ao núcleo de Si por TIR, que numa estrutura ideal, seriam guiados sem perdas, e os modos
acima da linha de luz, que não cumprem com a TIR e são acoplados para o meio externo
(ver Seção 5.1).

O confinamento dos campos na vertical tem impacto significativo sobre a direção e
a intensidade do PBG. Devido ao cone de luz, não é mais possível se falar em um bandgap
completo. Nessa estrutura ao se referir ao PBG sempre se estará fazendo menção à um
pseudo-gap, conforme o indicado por linhas tracejadas. O contraste de índice da estrutura
possui papel fundamental na extensão do PBG pois a linha de luz será deslocada para
frequências menores quanto maior for o índice de refração do meio externo. Nesse sentido,
uma estrutura suspensa em ar é ideal.

Além do contraste de índice e do raio dos furos, a espessura (h) do núcleo tem
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papel importante na intensidade do PBG. Intuitivamente se pensaria na maior espessura
possível para se aproximar do comportamento do caso bidimensional. Porém, é necessário
lembrar que a estrutura também possui características de um guia planar, e como tal,
comporta novos modos com simetria vertical acima do modo fundamental na medida em
que a espessura do núcleo aumenta. Esses modos começam a popular o PBG e podem até
mesmo destruí-lo. Por outro lado, espessuras de núcleo muito pequenas não são capazes
de acomodar os modos e esses são perdidos por radiação. Considerando a polarização TE,
existe uma espessura ótima em torno de 0, 6a que resulta em PBGs mais intensos (82).

Devido à quebra da simetria translacional na direção vertical, os modos dos cristais
fotônicos planares não podem ser classificados como puramente TE ou TM, existindo uma
mistura entre as duas polarizações. Porém, desde que conservem certa simetria quanto às
operações de reflexão na vertical, os modos podem ser classificados em Quase-TE (TE-like)
e Quase-TM (TM-like) no plano de simetria da estrutura. Por esse motivo é necessário
preservar a simetria vertical para evitar o acoplamento entre as diferentes polarizações e a
extinção do PBG (82).

5.4 Guias de Onda Baseados em Cristais Fotônicos Planares

Como foi exposto na Seção 5.2, modos ópticos com frequências ao longo do PBG
não conseguem penetrar no cristal fotônico e são refletidos. No entanto, se um defeito é
introduzido na matriz periódica ele pode suportar um modo que fica então confinado através
do efeito do PBG. Esse recurso pode ser utilizado para criar uma série de dispositivos como
cavidades ressonantes, guias de onda, curvas e junções de dimensões bastante reduzidas.
Nessa seção será tratado o caso da inserção de defeitos lineares na matriz periódica de um
cristal fotônico planar.

A inserção de um defeito linear num cristal fotônico planar através da alteração das
características de uma fileira de furos ao longo de determinada direção da rede periódica
introduz estados no interior do PBG nos quais a luz pode se propagar (83). Por ser mais
simples, o mais comum é a remoção dos furos na direção Γ−K, como exibido na Figura
5.7(a). Esse tipo de guia de onda, geralmente chamado de W1, possui características
bastante peculiares devido ao efeito combinado do confinamento dos campos através do
PBG, na direção de propagação, e por TIR na direção vertical.

A Figura 5.7(b) mostra uma vista com a região do defeito linear em destaque.
Através dessa imagem se verifica que o guia de onda formado se assemelha bastante com
um guia convencional com uma modulação periódica em sua largura. Ao redor, o cristal
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Figura 5.7 – Guia de onda formado por um defeito linear inserido na matriz periódica de
um cristal fotônico planar (a); Representação esquemática do defeito linear
aproximado por uma rede de Bragg rodeada pelo cristal fotônico e os efeitos
responsáveis pelas regiões de baixas velocidades de grupo (b); Diagrama de
bandas do guia de onda (c); Espectro de transmissão (d); Perfil de Hz no
plano xy em determinados pontos do diagrama de bandas (e).

(a) (b)

h

r

a

Si

Ar

n1

n2

nm

nm

Reflexão Omnidirecional
Retroespalhamento

a

x

y

z

kx

(c) (e)(d)

Fonte: Autor.

fotônico pode ser aproximado a um meio com índice de refração médio:

nm =
(

1− 2πr2
√

3a2

)
n1 + 2πr2

√
3a2

n2. (5.30)

Os efeitos dessa variação e do cristal fotônico ao redor podem ser analisados através
do diagrama de bandas ilustrado na Figura 5.7(c). Nesse diagrama são identificadas três
regiões nas quais os modos ópticos possuem comportamentos distintos:

I) Abaixo da linha definida por ω = kxc/nm os modos são guiados exclusivamente por
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TIR, tanto na direção vertical como na direção do plano de propagação, uma vez
que o índice efetivo dos modos são maiores que os índices n2 e nm. Na borda da
zona de Brillouin, com kx = 0, 5, o modo fundamental (em verde) apresenta um
pequeno bandgap no qual a transmissão (curva em preto na Figura 5.7(d)) é nula.
Esse bandgap é semelhante aos produzidos por cristais fotônicos unidimensionais
e é resultado do efeito da modulação da largura do guia composto pelo defeito
linear. Essas variações produzem pequenas alterações no índice médio do guia de
onda de forma periódica. O resultado é a formação de uma rede de Bragg com
pequeno contraste de índice. Analisando os perfis de Hz nos pontos 1 e 2 exibidos na
Figura 5.7(e) fica claro se tratar de modos com características levemente distintas e
ortogonais entre si.

II) Entre as linhas ω = kxc/nm e ω = kxc/n2 existem os modos que se estendem
através do cristal (regiões hachuradas em azul) e os modos guiados através do PBG
na direção de propagação e por TIR na vertical. São duas as bandas com essa
característica. Observando os campos nos pontos 4 e 5 é possível verificar que elas
possuem características diferentes. O componente Ey do campo elétrico referente à
curva em azul possui simetria par em relação ao eixo x (TE11), enquanto a curva em
vermelho tem simetria ímpar (TE21). Devido a essa diferença de simetria dificilmente
essas duas bandas são excitadas ao mesmo tempo. A curva de transmissão demonstra
um espectro compatível com a banda de simetria par, que geralmente é a que será
excitada pois comunga da mesma simetria do modo fundamental de guias monomodo
convencionais, geralmente utilizados como guias de acesso.

III) Acima da linha de luz, tanto os modos estendidos quanto os guiados são acoplados
para os modos de radiação e perdem suas energias para o meio externo na medida em
que se propagam. O espectro de transmissão não leva em conta as perdas por radiação
por ter sido calculado através de uma aproximação bidimensional da estrutura.

Analisando com mais detalhes a banda TE11GAP outras características importantes
podem ser observadas. Ao contrário da banda TE21GAP , que ao longo de toda sua extensão
possui a mesma característica, essa banda é híbrida e alterna entre as características de
modos confinados por TIR até o ponto em que kx ≈ 0, 3 e de modos confinados pelo PBG
daí em diante. Na região com características da TIR os modos coincidem com o que seria
a continuação do modo fundamental no ponto 2 caso a estrutura fosse puramente um guia
planar. Observando a distribuição dos campos nos pontos 2 e 3 se verifica tal semelhança.
Esses modos são bem distintos do observado no ponto 4, que claramente é repelido pelo
cristal fotônico na direção perpendicular à propagação. Por conservar a mesma simetria,
ao se cruzarem essas bandas se acoplam e se repelem dando origem a duas bandas híbridas
(84, 85).
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Na região com características do PBG, a banda apresenta grande variação da
velocidade de grupo, que diminui drasticamente ao se aproximar da borda da zona de
Brillouin. Essa redução da velocidade de grupo é resultado da combinação de dois efeitos:
retroespalhamento e reflexão omnidirecional (31). Lembrando que ao longo do defeito
linear á formada uma rede de Bragg, no limite da zona de Brillouin o retroespalhamento
é mais intenso e se a onda refletida coincide em fase e amplitude com a onda na direção
x, então é formada uma onda estacionária, ou seja, uma onda com velocidade de grupo
nula. Afastando-se um pouco do limite da zona de Brillouin os componentes começam
a interagir fora de fase, formando um padrão de interferência que se move com baixa
velocidade de grupo. Esse efeito está representado pelas setas em cor verde nas direções x
e −x na Figura 5.7(b). Isso ocorre até que a fase se torna tão distinta que não mais existe
interação entre as ondas. A reflexão omnidirecional, ou seja, reflexão através do cristal
fotônico mesmo de ondas com vetor de onda kx ≈ 0, como indicado pelas setas azuis em
zigue-zague, também é responsável pela baixa velocidade de grupo, uma vez que a onda
avança muito lentamente na direção x.

A baixa velocidade de grupo não ocorre necessariamente nas bordas da zona de
Brillouin. Alterando os parâmetros geométricos da estrutura é possível controlar o ponto
onde as bandas se repelem para formar a banda TE11GAP e assim criar uma região de
baixa velocidade de grupo e com GVD bastante reduzida (84). Guias de onda em cristais
fotônicos são muito atrativas para realizar o controle desses parâmetros pois apresentam
vários graus de liberdade com os quais trabalhar. Como já foi exposto na revisão de
literatura, os principais métodos utilizados até o momento para controlar a velocidade de
grupo e a GVD consistem em alterar a posição dos conjuntos de furos adjacentes ao defeito
linear de forma perpendicular à direção de propagação (34, 45), alterar a posição dos
conjuntos de furos adjacentes ao defeito linear de forma paralela à direção de propagação
(41, 43), e alterar o raio dos conjuntos de furos adjacentes ao defeito linear (35).

5.5 Acoplamentos

Uma das necessidades mais básicas em sistemas fotônicos é inserir e coletar a luz,
respectivamente, na entrada e na saída dos dispositivos. Junto a isso, também é comum ter
que conectar elementos com seções de áreas diferentes. Por incrível que pareça, a solução
para essas necessidades ainda não está totalmente resolvida e muito ainda é necessário
fazer para obter soluções realmente eficientes, tanto do ponto de vista energético como do
ponto de vista da integrabilidade com os demais sistemas.

A primeira dificuldade encontrada é para acoplar a luz da saída de uma fibra óptica,
cujo modo fundamental ocupa uma área de seção transversal em torno de 100 µm2, para a
seção de um guia monomodo com área de seção transversal de aproximadamente 0,1 µm2.
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Esse problema, apesar de dificultar bastante a integrabilidade dos dispositivos ópticos,
tem sido resolvido com a utilização de fibras ópticas com terminações através de tapers ou
lentes, que permitem realizar o casamento espacial entre os modos (mode matching).

Outra questão por detrás dessas dificuldades são as reflexões causadas pelas va-
riações no índice de refração do meio no qual a luz se propaga (impedance matching).
Considerando um feixe de luz incidindo perpendicularmente a um plano que delimita a
fronteira entre dois meios com índices de refração diferentes, a refletância dessa superfície
pode ser calculada por:

R =
∣∣∣∣n1 − n2

n1 + n2

∣∣∣∣2 . (5.31)

Isso quer dizer que em um meio contínuo, sem variações no índice de refração,
R = 0. Por outro lado, quanto maior a diferença entre os índices de refração n1 e n2,
maior será a parcela de luz que será refletida. Considerando um caso como exposto na
Figura 5.8(a), na interface entre os meios 1 e 2, com índices de refração iguais à 3,47 e
1 respectivamente, 30% da potência do sinal óptico seria refletida, gerando uma perda
de -1,55 dB no acoplamento. Até mesmo em situações aparentemente irrisórias como na
conexão entre os dois guias de onda ilustrados na Figura 5.8(b), no qual o guia I suportaria
um modo com índice efetivo igual à 2,4 enquanto no guia II esse modo passaria para um
índice efetivo de 2,7, o resultado seria uma perda de -0,03 dB. Esses valores consideram
apenas as perdas por reflexão, não considerando uma outra fonte de atenuação que é o
espalhamento causado por rugosidades que ainda podem existir nas faces dos guias de
onda.

Para minimizar as perdas por reflexão, a solução geralmente apontada é um
casamento de impedância através da transição bem suave do índice efetivo do modo óptico,
de forma que a diferença no numerador da equação (5.31) seja praticamente desprezível.
Uma técnica que tem demonstrado bons resultados para o acoplamento entre fibras ópticas
e guias de onda é a utilização de um taper invertido (9, 86, 87), como ilustrado na Figura
5.8(c). Ao mesmo tempo em que faz um casamento melhor entre as áreas ocupadas pelos
modos ópticos, é realizada uma transição lenta entre o índice de refração do material
utilizado para compor o guia retangular (geralmente um polímero ou SiO2) e o material
dos guias ridge, de maior índice de refração.

O acoplamento entre guias tipo ridge e guias de onda W1 também é objeto de
intensos estudos (88, 89, 90, 91). Como foi apontado na Seção 5.4, a banda geralmente
excitada no cristal fotônico é híbrida, apresentando características parecidas com um guia
ridge até determinado ponto, e uma transição gradual para modos com características do
PBG e velocidades de grupo decrescentes. Na medida em que o padrão de interferência se
desloca mais lentamente os campos penetram mais profundamente na matriz periódica, e
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Figura 5.8 – Acoplamento da luz entre os meios 1 (Si) e 2 (ar) (a); Acoplamento de modos
com diferentes índices efetivos entre duas seções de guias ridge(b); Esquema-
tização de um taper invertido (c); Diagrama esquemático do acoplamento
entre um guia ridge e um guia W1 indicando os parâmetros δx, a1, a2 e a3,
otimizados para obter melhores eficiências em baixas velocidades de grupo.

(a)

x

y

Si
Ar n1

n2

(b)

nef2

nef1

(c)

Substrato

Guia retangular
(Polímero ou SiO2)Guia ridge

n1 n2

(d)

δxa3

a2

a1

a
I

II

Fonte: Autor.

isso causa uma variação espectral no perfil do modo (31). Assim, é necessário alterar as
seções iniciais do guia W1 para fazer um casamento modal eficiente.

Entre os trabalhos dedicados ao acoplamento de modos com baixa velocidade de
grupo em guias W1 os mais interessantes do ponto de vista de fabricação são os das
referências (90, 91). Yurii A. Vlasov e coautores (90) estudaram experimentalmente a
dependência entre a eficiência no acoplamento de modos com baixa velocidade de grupo e
o parâmetro δx/a, indicado na Figura 5.8(d), que determina o ponto de conexão entre
a matriz periódica e o guia ridge. Os resultados indicaram que os valores de δx/a que
resultam no casamento entre estados de superfícies e modos de baixa velocidade de grupo
são os que resultam em melhores eficiências para o acoplamento entre os guias. Já o
trabalho de J. P. Hugonin (91) empregou a construção de um taper formado pela variação
da constante de rede ao longo da direção de propagação para casar a velocidade de grupo
dos modos de um guia ridge e um guia W1 de forma progressiva. Também na Figura
5.8(d) são indicadas as constantes de rede a1, a2 e a3, que, segundo os autores, com valores
adequados, permitem acoplar com eficiências próximas de 100% modos cujos índices de
grupo são tão elevados quanto 400.

5.6 Curvas

Uma das vantagens da construção de dispositivos em cristais fotônicos planares é a
possibilidade de mudar drasticamente a direção de propagação da luz através de curvas
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extremamente compactas com a mesma ordem de grandeza do comprimento de onda da
radiação. Isso não é possível em dispositivos convencionais, baseados exclusivamente em
TIR, pois como visto anteriormente, mudanças no índice de refração ao longo do meio de
propagação incorrem em perdas por reflexão, e não é possível alterar a direção do guia
convencional de forma brusca sem afetar o índice efetivo. Além disso, as curvas baseadas
em TIR sofrem de perdas intrínsecas por radiação devido à diferença de fase entre a parte
interna e externa do modo óptico, que precisa percorrer um caminho maior ao longo da
curvatura. Marcatili e Miller (92) definiram um coeficiente de perdas por radiação dado
por:

αr = C1e
−C2R, (5.32)

onde C1 e C2 são constantes relacionadas com parâmetros geométricos do guia de
onda e das propriedades do modo óptico, e R é o raio de curvatura. Essa equação indica
que as perdas por radiação aumentam de forma exponencial com a diminuição do raio de
curvatura.

Em cristais fotônicos planares o comportamento é diferente, pois apesar de ainda
existirem fontes de perdas, como reflexão e radiação por espalhamento, o PBG impede que
o modo se propague para dentro da matriz periódica. Com o correto acoplamento entre o
modo do guia de onda e o modo suportado pela curva, é possível transmitir praticamente
toda a energia sem perdas significantes, mesmo em curvas abruptas.

A Figura 5.9(a) exibe uma curva de 60◦ que conecta duas seções de um guia
W1 ao longo da direção Γ−K. Utilizando o formalismo da Teoria Temporal dos Modos
Acoplados, essa estrutura pode ser representada como na Figura 5.9(b), na qual a curva teria
comportamento semelhante ao de uma cavidade ressonante acoplada aos dois guias de onda.
Nesse caso, o acoplamento não é fraco o suficiente para obter resultados suficientemente
precisos, porém, modelar o sistema dessa forma permite uma análise qualitativa bastante
interessante.

A amplitude dos campos dentro da cavidade (A) é uma função harmônica com
dependência temporal e−jωt. A energia armazenada no interior da cavidade é acoplada
para os guias de onda e para o meio externo, respectivamente, de acordo com as taxas
de decaimento τw1,2 e τr. Considerando que a luz é injetada no sistema com amplitude
S1+ apenas através do guia 1, então S2+ = 0, e a amplitude dos campos S1− e S2− são
definidas como:

S1− = −S1+ +
√

2
τw1

A, (5.33)
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Figura 5.9 – Curva de 60◦ na direção Γ−K (a); Modelo baseado no formalismo da Teoria
Temporal dos Modos Acoplados representando o acoplamento entre os guias
de onda e a curva, modelada como uma cavidade ressonante (b).
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e,

S2− =
√

2
τw2

A. (5.34)

Por fim, a amplitude do modo óptico no interior da cavidade varia conforme a
diferença entre as taxas com as quais a energia é injetada, e posteriormente, acoplada para
o meio externo:

dA

dt
=
(
jω0 −

1
τw1
− 1
τw2
− 1
τr

)
A+

√
2
τw1

S1+. (5.35)

A partir das equações (5.33), (5.34) e (5.35) é possível determinar a refletância (R)
e a transmitância (T ) através da curva conforme (70):

R =
∣∣∣∣∣S1−

S1+

∣∣∣∣∣
2

=
(ω − ω0)2 +

(
1
τw1
− 1

τw2
− 1

τr

)2

(ω − ω0)2 +
(

1
τw1

+ 1
τw2

+ 1
τr

)2 , (5.36)

e,

T =
∣∣∣∣∣S2−

S1+

∣∣∣∣∣
2

=
4

τw1τw2

(ω − ω0)2 +
(

1
τw1

+ 1
τw2

+ 1
τr

)2 . (5.37)

A equação (5.36) indica que R tende a 1 conforme se afasta da frequência de
ressonância ω0. Para que R seja mínima é necessário que a condição 1/τw1 = 1/τw2 + 1/τr
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seja obedecida. Observando a equação (5.37) verifica-se que essa também é a condição
para máxima transmitância. Com isso, é necessário que as perdas por radiação sejam
minimizadas ao máximo para que 1/τr tenda a zero e que os tempos de decaimento nos
guias de entrada e saída sejam os mais baixos e próximos possíveis.

Alcançar essas condições em regimes de baixa velocidade de grupo é algo crítico
pois, como também ocorre em curvas convencionais, o modo tende a penetrar mais
profundamente na região de menor índice de refração e isso diminui seu índice efetivo
deslocando a banda suportada pela curva para valores maiores de frequência em relação ao
guia de onda. Dessa forma, é necessário alterar a geometria da região da curva para realizar
o casamento entre a frequência e o perfil dos modos suportados pelo guia e pela curva. Uma
estratégia bem sucedida nesse sentido foi adotada em (50) para otimizar o acoplamento
entre guias W1 através de uma curva de 60◦ na região próxima à frequência de corte dos
guias. O trabalho, que depois foi demonstrado experimentalmente (52), consiste em alterar
o raio dos furos em determinadas posições da curva, conforme ilustrado na Figura 5.9(a)
para alterar o índice efetivo dos modos suportados pela mesma.

5.7 Junções em Y
Além de curvas, outro elemento indispensável em circuitos fotônicos são divisores

e acopladores de potência. Em cristais fotônicos planares o tipo mais comum desses
dispositivos são aqueles formados por duas curvas de 60◦ e uma junção em Y, sendo esta
última formada pela conexão entre três guias de onda rotacionadas entre si de 120◦. Nas
Figuras 5.10(a-b) são exibidos, respectivamente, a ilustração de uma junção em Y e um
modelo de uma cavidade ressonante acoplada à três portas de entrada/saída.

Seguindo um desenvolvimento semelhante ao da Seção 5.6 as equações da refletância
e transmitância em cada guia de saída são apresentadas a seguir (70):

R =
∣∣∣∣∣S1−

S1+

∣∣∣∣∣
2

=
(ω − ω0)2 +

(
1
τw1
− 1

τw2
− 1

τw3
− 1

τr

)2

(ω − ω0)2 +
(

1
τw1

+ 1
τw2

+ 1
τw3

+ 1
τr

)2 , (5.38)

T12 =
∣∣∣∣∣S2−

S1+

∣∣∣∣∣
2

=
4

τw1τw2

(ω − ω0)2 +
(

1
τw1

+ 1
τw2

+ 1
τw3

+ 1
τr

)2 , (5.39)

T13 =
∣∣∣∣∣S3−

S1+

∣∣∣∣∣
2

=
4

τw1τw3

(ω − ω0)2 +
(

1
τw1

+ 1
τw2

+ 1
τw3

+ 1
τr

)2 . (5.40)

A grande diferença com relação ao caso da curva em 60◦ é que agora a condição
para máxima transmitância e mínima refletância é 1/τw1 = 1/τw2 + 1/τw3 + 1/τr. Ou seja,
caso não existam perdas por radiação a energia precisa decair para o guia de entrada com



72 Capítulo 5. Fundamentação Teórica

Figura 5.10 – Junção em Y formada pela conexão entre três guias rotacionadas em 120◦
(a); Modelo baseado no formalismo da Teoria dos Modos Acoplados re-
presentando o acoplamento entre os três guias de onda e a junção em Y
(b).
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uma velocidade duas vezes mais rápida que para os dois guias de saída. Como os guias
estão dispostos de forma simétrica, isso só é possível alterando a geometria da junção para
modificar as taxas de decaimento.

5.8 Métodos Numéricos

O estudo das propriedades de dispositivos construídos com cristais fotônicos passa
pela obtenção de diversas informações como diagramas de bandas e isofrequências, mapas
de PBGs, espectros de transmissão e reflexão, e também o perfil dos modos ópticos. Toda
essa gama de informação é obtida através da resolução das equações de Maxwell sujeitas
às condições de fronteira apropriadas para modelar um sistema específico. Na maioria
das vezes não é possível encontrar soluções inteiramente analíticas e por isso, métodos
numéricos são utilizados extensivamente. Geralmente esses métodos podem ser classificados
em duas categorias: a) aqueles baseados na resolução das equações de Maxwell no domínio
do tempo; b) aqueles que buscam a resolução de um problema de autovalor no domínio da
frequência.

Nos métodos no domínio do tempo a solução das equações de Maxwell é propagada
a partir de alguma condição inicial do campo elétrico ou magnético. Dentro desta categoria
é possível elencar o Método de Diferenças Finitas no Domínio do Tempo (Finite Differences
Time Domain Method - FDTD) (93, 94), que é talvez um dos mais utilizados na modelagem
de cristais fotônicos, e o Método de Integração Finita (Finite Integration Method - FIT)
(95).
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Os métodos no domínio da frequência extraem a dependência temporal dos campos
pela derivação destes em relação ao tempo. Nessa classificação estão além do tão conhecido
PWE (96, 97, 64, 98, 99, 100, 101), o Método de Elementos Finitos (Finite Elements
Method - FEM) (102, 103), o Método de Matriz de Transferência (Transfer Matrix Method -
TMM) (104, 105), e também uma solução de Diferenças Finitas no Domínio da Frequência
(Finite Difference Frequency Domain - FDFD) (106).

A Tabela 5.1 apresenta uma comparação entre esses métodos. Alguns deles têm
origem na física do estado sólido, como o PWE e o TMM, e foram adaptados para o
estudo de cristais fotônicos. Outros, como o FDTD e o FEM já são utilizados há bastante
tempo em análises de antenas, micro-ondas e componentes ópticos. O FDTD é muito
utilizado em análises de componentes ópticos em geral, ele utiliza uma formulação direta
das equações de Maxwell e pode ser considerado como um método exato. O FIT não é
muito popular para análises de cristais fotônicos, ele utiliza uma formulação das equações
de Maxwell em sua forma integral e permite estudar estruturas com grande quantidade de
objetos sem consumir muitos recursos, porém, seus resultados são aproximados. O FEM
produz informações bastante precisas, porém, consome muito recurso computacional e é
lento para atingir a convergência da solução. Sua grande vantagem é na modelagem de
estruturas com geometrias compostas por elementos curvos com grandes diferenças de
dimensões. Esses três métodos (FDTD, FIT e FEM) permitem a simulação de estruturas
com periodicidade finita e também compostas por materiais metálicos. O PWE se tornou
muito difundido nas pesquisas em cristais fotônicos e hoje é um dos mais utilizados para
calcular diagramas de bandas e o perfil dos modos ópticos. O FDFD possibilita o estudo
de cristais fotônicos com grande número de camadas modelando apenas uma delas. Ele
modela o índice de refração da estrutura através de uma malha, de forma semelhante ao
FDTD. Por fim, o TMM pode ser utilizado em conjunto com outros métodos, como o
PWE, para estender suas funcionalidades. Em (107) é realizada uma revisão dos métodos
relacionados na Tabela 5.1 e também são abordados outros modelos menos abrangentes e
conhecidos.

Nesse trabalho grande parte dos estudos teóricos foram realizados através dos
métodos PWE e FDTD, e por isso, será dedicado um espaço adicional para os dois.

5.8.1 Método de Expansão em Ondas Planas (PWE)

O PWE (96, 97, 64, 98, 99, 100, 101) talvez seja o método mais popular para o
cálculo do diagrama de bandas de estruturas periódicas como cristais fotônicos. O método
tem origem na física do estado sólido, porém, foi adaptado para levar em conta a natureza
vetorial dos campos eletromagnéticos. Seu equacionamento é bastante didático para a
compreensão de muitas das características dos cristais fotônicos, como foi apresentado na
Seção 5.2. Três métodos PWE vetoriais foram criados praticamente de forma simultânea: o
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Tabela 5.1 – Comparação entre métodos numéricos utilizados na análise de cristais fotôni-
cos.

FDTD FIT PWE FEM TMM FDFD
Origem EMa EM MQb EM MQ EM
Equações de Maxwell Temp.c Temp. Freq.d Freq. Freq. Freq.
Cálculo Num.e Num. Num. Num. Alg.f Num.
Geometrias 3D 3D 3D 3D 3D 3D
Equações Discretas X X X X
Expanção, séries X X X
Vácuo, PhC finito X X X X
PhC com periodicidade infinita X X X X X X
Diagrama de bandas X X X X X X
Transmissão/Reflexão X X X X X
PhC metálicos X X X
Defeito pontual em PhC finito X X X X
Defeito linear X X X X X X
Velocidade do método médio rápido médio lento rápido rápido
Utilização de memória baixa baixa baixa alta baixa baixa
Software Comercial X X X
Software Livre X X X X
Popularidade alta baixa alta alta baixa baixa

a EM - Eletromagnetismo
b MQ - Mecânica Quântica
c Temp. - Domínio do tempo
d Freq. - Domínio da frequência
e Num. - Solução numérica
f Alg. - Solução algébrica

Fonte: Adaptado de (107)

PWE-E, que é modelado através do campo elétrico (96); o PWE-D, que obtêm a estrutura
de bandas através do fluxo de densidade elétrica (97); e o PWE-H, modelado a partir do
campo magnético (64).

O PWE é mais adequado para análises de estruturas periódicas com contraste de
índice entre baixo e moderado, e que tenham células unitárias com dimensões menores que o
comprimento de onda. O método é ideal para o cálculo de estruturas com extensão infinita,
porém, pode ser adaptado para calcular as bandas de estruturas finitas com defeitos
pontuais ou lineares através do método de super-célula ou a introdução de fronteiras com
camadas de absorção. É um método estável, totalmente vetorial e rigoroso no sentido em
que não são realizadas outras aproximações das equações de Maxwell além do truncamento
do número de harmônicos espaciais que representam os campos.

Para melhorar a convergência do PWE em estruturas com mudanças bruscas do
índice de refração podem ser utilizadas técnicas que utilizam pré-condicionadores (98).
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Existem formulações mais avançadas que possibilitam a obtenção do diagrama de bandas
de estruturas com materiais anisotrópicos (98, 99, 100, 101). O ponto comum às diversas
implementações do PWE é que a equação da onda expandida em harmônicos espaciais
é formulada como um problema de autovalor. Isso o torna de simples compreensão e
implementação, até mesmo para análises mais rigorosas, com estruturas tridimensionais.

5.8.1.1 MIT Photonic Bands - MPB

O cálculo do diagrama de bandas das estruturas foram realizados através do software
MIT Photonic Bands (MPB) (98). Ele é um programa que obtêm os modos harmônicos
das equações de Maxwell em uma estrutura dielétrica periódica para qualquer valor de
k utilizando métodos totalmente vetoriais no espaço tridimensional, tendo o PWE como
método principal. Ele é adequado ao estudo de cristais fotônicos mas também pode ser
utilizado em muitos outros problemas em óptica e fotônica, como o estudo de guias de
onda convencionais e cavidades ressonantes (108).

No MPB a interface com o usuário é realizada através do console de linha de
comando. Toda a geometria dos dispositivos e os parâmetros requeridos nas simulações
devem ser descritos através de scripts em linguagem Scheme, derivada do Lisp. Dada a
natureza do PWE, todos os tipos de estruturas são modelados através dos parâmetros da
célula unitária, definida pelos vetores primitivos de rede direta. Mais detalhes a respeito
da modelagem de dispositivos em cristais fotônicos planares utilizando o MPB serão
apresentados na Seção 6.1.1, que trata do cálculo do diagrama de bandas de tais estruturas.
Informações completas sobre a instalação e utilização do MPB podem ser consultadas
livremente no portal eletrônico do desenvolvedor, em (108).

5.8.2 Método de Diferenças Finitas no Domínio do Tempo (FDTD)

O FDTD (93, 94) é uma técnica bastante poderosa para caracterizações e visuali-
zação de campos de forma geral. Ele permite computação paralela e pode ser implantado
sem a utilização de álgebra linear. Isso o torna bastante popular para simulações rigorosas
de problemas extensos e com estruturas complicadas. Como a simulação é realizada no
domínio do tempo é possível incorporar as características não lineares dos materiais, e
dessa forma, é possível simular dispositivos ópticos ativos. O FDTD é bastante versátil e
sua precisão, assim como suas fontes de erros numéricos, são bem conhecidas. Apesar de
ser um algorítimo para resolver problemas de propagação, também pode ser utilizado para
obter os modos e o diagrama de bandas dos cristais fotônicos (109).

Basicamente, o FDTD resolve as equações de Maxwell (Ampere e Faraday) aproxi-
mando as derivadas espaciais e temporais por equações de diferenças finitas formuladas
utilizando o esquema de Yee (110). Os campos são avaliados de forma iterativa ao longo
do tempo e assim é possível visualizar sua evolução em determinado período. Grande
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estabilidade é obtida desde que, logicamente, as velocidades de propagação dos campos
sejam menores que a da luz. Em uma única simulação é possível obter a resposta para
uma ampla faixa de frequências com a excitação do problema através de um impulso.

Ao contrário do PWE, existem muitos livros especialmente dedicados à formulação
e implementação do FDTD (111, 93, 94). Assim, serão apresentadas aqui as informações
elementares para sua compreensão básica no contexto dos cristais fotônicos.

Considerando um meio isotrópico unidimensional com variações apenas na direção
x no qual uma onda eletromagnética se propaga com polarização TM, ou seja, o campo
elétrico tem apenas o componente Ez enquanto o campo magnético tem o componente Hy,
as equações escalares de Maxwell são dadas por:

∂Ez
∂x

= µ
∂Hy

∂t
, (5.41a)

∂Hy

∂x
= ε

∂Ez
∂t

. (5.41b)

Estas equações são utilizadas para avançar o campo magnético e o campo elétrico,
respectivamente, no tempo, um após o outro em um processo chamado leap-frog (111).
As equações (5.41a) e (5.41b) podem então ser expandidas em uma série de Taylor que,
se truncada negligenciando os termos a partir da segunda derivada, permite escrever as
derivadas espaciais e temporais através de equações de diferenças finitas do tipo:

∂φ (x)
∂x

= φ (x0 + ∆/2)− φ (x0 −∆/2)
∆ +O

(
∆2
)
, (5.42)

na qual a derivada é avaliada em x0, porém, os campos (φ) são amostrados em
pontos discretos, vizinhos à x0.

Para construir as equações de diferenças finitas referentes à (5.41a) e (5.41b) é
necessário que espaço e tempo sejam discretizados. Isso é feito segundo o esquema de Yee
(110), representado na Figura 5.11. As notações:

Ez (x, t) = Ez (m∆x, q∆t) = Eq
z [m] , e (5.43a)

Hy (x, t) = Hy (m∆x, q∆t) = Hq
y [m] , (5.43b)

serão utilizadas para indicar os locais onde espaço e tempo serão amostrados. Nessa
notação ∆x é o intervalo espacial entre os pontos de amostragem dos campos (m), e ∆t o
intervalo temporal entre os instantes definidos por q. Quanto menor o valor de ∆ mais
próxima a solução numérica estará do valor real.
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Figura 5.11 – Representação esquemática do algoritmo de Yee. Os campos futuros, acima
da linha tracejada, são calculados em função dos campos passados.

y

xz

Fonte: Schneider J. B. (2010) (111)

Na Figura 5.11 os pontos de amostragem do campo elétrico (nós) são exibidos
como circunferências e os do campo magnético como triângulos. Os campos abaixo da
linha tracejada são conhecidos, estão em um "tempo passado", enquanto os campos acima
da linha tracejada estão no "futuro"e precisam ser determinados. Esse é o cerne do FDTD:
obter os campos que estão no futuro a partir dos que estão no passado.

A equação de diferenças finitas referente ao ponto ((m+ 1/2) ∆x, q∆t), indicado
na Figura 5.11, relaciona o campo magnético no tempo futuro Hq+1/2

y [m+ 1/2] com
os campos em tempos anteriores Eq

z [m], Eq
z [m+ 1] e Hq−1/2

y [m+ 1/2]. A equação de
diferenças finitas para atualizar os campos magnéticos pode então ser escrita substituindo
os índices referentes aos nós e aos campos na equação de Faraday:

Hq+1/2
y [m+ 1/2] = Hq−1/2

y [m+ 1/2] + ∆t
µ∆x (Eq

z [m+ 1]− Eq
z [m]) . (5.44)

Após aplicar a equação de atualização do campo magnético a todos os nós no
tempo [q + 1/2] a linha tracejada avança meio intervalo de tempo. Agora o diagrama de
tempo e espaço é representado na Figura 5.12. Ele é idêntico ao anterior, porém, com o
avanço da linha tracejada em ∆t/2.

Desta vez o ponto em análise é (m∆x, (q + 1) ∆t) e a equação de diferenças fi-
nitas irá relacionar o campo elétrico futuro Eq+1

z [m] com os campos passados Eq
z [m],

Hq+1/2
y [m+ 1/2] e Hq+1/2

y [m− 1/2]. Utilizando agora a equação de Ampere, é escrita a
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Figura 5.12 – Nova representação do diagrama de tempo e espaço com o avanço da linha
tracejada. Desta vez o ponto em análise é (m∆x, (q + 1) ∆t).
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Fonte: Schneider J. B. (2010) (111)

função para atualizar os campos elétricos:

Eq+1
z [m] = Eq

z [m] + ∆t
ε∆x

(
Hq+1/2
y (m+ 1/2)−Hq+1/2

y [m− 1/2]
)
. (5.45)

Aplicando (5.45) a todos os nós do campo elétrico a linha tracejada é avançada
novamente no tempo em ∆t/2 e o processo se repete até obter o valor dos campos em
todos os nós da malha.

A máxima velocidade com que uma onda eletromagnética pode se propagar no
espaço é a velocidade da luz (c = 1/√ε0µ0). Para não violar esse princípio físico, a máxima
distância que a energia pode percorrer na malha em um intervalo temporal é c∆t. A relação
c∆t/∆x é chamada de número de Courant (Sc) e tem grande importância na estabilidade
da simulação (111). É conveniente escrever as constantes de atualização dos campos em
função de Sc e da impedância característica do vácuo η0 =

√
µ0/ε0 da seguinte forma:

∆t
ε∆x = η0

ε
Sc; (5.46a)

∆t
µ∆x = 1

µη0
Sc. (5.46b)

Um dos pontos necessários para obter simulações estáveis é escolher um intervalo
temporal coerente com o intervalo espacial para que a energia se propague pela malha com
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sincronia entre tempo e espaço, isto é, c∆t ≤ ∆x. Assim, Sc é responsável por ajustar a
taxa de atualização dos campos de forma a garantir a melhor estabilidade para a simulação.
Para minimizar erros numéricos o melhor valor para Sc é 1 (111). Além da limitação
imposta ao intervalo temporal, também é necessário que o intervalo espacial (∆x) possua
no máximo um décimo do comprimento de onda para que os resultados da simulação
sejam precisos (∆x ≤ λ/10) (94).

Para simular ondas que se propagam na direção do infinito, ainda é necessário
acrescentar ao FDTD as condições de contorno capazes de evitar as reflexões dos campos
nos pontos extremos da malha (Absorving Boundary Condition - ABC ). A necessidade
de ABCs deu origem a muitas codificações diferentes do FDTD, como discutido em (93).
No entanto a ABC mais utilizada e aceita no FDTD tem sido a condição de camada
perfeitamente casada de Berenger (Perfectly Matched Layer - PML) (112). Em síntese, a
PML acrescenta um coeficiente de condutividade ao material no contorno do problema.
Isso faz com que os campos sejam gradualmente atenuados ao atingir os limites do domínio
computacional até serem completamente absorvidos. Devido a isso não haverá a reflexão
dos campos, que ocorreria na inexistência da ABC, e dessa forma é como se os campos
estivessem se propagando na direção do infinito.

Outro ponto importante para a performance do FDTD é a introdução da fonte da
radiação eletromagnética. Geralmente é utilizada uma fonte que injeta um pulso gaussiano
em um ponto da malha. A largura do pulso deve ser suficiente para englobar o espectro de
frequências de interesse. Dentre as técnicas para injetar a fonte do pulso eletromagnético
na malha, a Campo Total e Espalhado (Total-Field/Scattered-Field (TFSF)) (113) é a que
obtêm o melhor desempenho (111).

As considerações realizadas para o FDTD em uma dimensão precisam ser expan-
didas para analisar problemas em duas e três dimensões. Formulações completas das
equações de diferenças finitas utilizadas para atualizar os campos, já incorporando os
elementos de fonte, fronteira e características dos materiais podem ser consultadas em
(93, 94, 111).

5.8.2.1 MIT Photonic Electromagnetic Equation Propagation - MEEP

Os espectros de transmissão e reflexão de estruturas com dimensões finitas foram
calculados utilizando o pacote MIT Electromagnetic Equation Propagation (MEEP) (114).
Ele é uma implementação do FDTD que permite simular dispositivos em até três dimensões,
em coordenadas cartesianas ou cilíndricas. Podem ser modeladas estruturas com materiais
dielétricos e metálicos, dispersivos ou não, transparentes ou não, tanto lineares quanto não
lineares. Existem opções de condições de contorno como PML, Bloch, condutor perfeito,
etc. Também é possível explorar a simetria dos dispositivos e simular apenas parte deles
para reduzir o domínio computacional (115). Assim como no MPB, toda a geometria e
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parâmetros das simulações são definidos em arquivos tipo texto, utilizando a linguagem
Scheme, e não existe uma interface gráfica para controlar a execução das simulações. No
portal eletrônico do desenvolvedor (endereço em (115)) podem ser encontradas informações
bastante detalhadas a respeito da utilização do pacote, incluindo instruções para instalação
e tutoriais com belos exemplos.
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6 MATERIAIS E MÉTODOS

Nesse capítulo são apresentadas as etapas que compõe a pesquisa e uma síntese da
estratégia adotada em cada uma delas, bem como a descrição detalhada das atividades e
recursos que foram empregados para atingir os objetivos estabelecidos. Vale ressaltar que
muitos dos procedimentos adotados precisaram ficar restritos aos limites financeiros, não
permitindo contemplar totalmente certos aspectos de alguns processos, principalmente nas
etapas de fabricação. As atividades desenvolvidas ao longo das investigações podem ser
agrupadas em três grandes núcleos: simulações, fabricação e caracterização, intercalados
ao longo das seguintes etapas:

E1) Estudo das características ópticas de um cristal fotônico planar fabricado em Si:

Através de simulações numéricas foi estudada a relação entre o PBG e os parâmetros
geométricos de um cristal fotônico planar composto por furos em uma membrana de
Si suspensa em ar. Foi realizada uma comparação entre a estrutura teórica ótima e
aquela com parâmetros geométricos restritos aos processos de fabricação. Também
foi realizada a análise do impacto dos desvios verificados no diâmetro dos furos das
estruturas fabricadas sobre o espectro de transmissão do cristal fotônico.

E2) Análise dos parâmetros de guias de onda otimizados para operar com baixos valores
de velocidade de grupo e GVD:

Através do método PWE foi conduzido um estudo da relação entre a alteração da
geometria de um guia W1 e suas características ópticas, especificamente, a largura de
banda, a velocidade de grupo (índice de grupo) e a GVD. Devido aos menores valores
de perdas por propagação e maiores valores de NDBP (ver definição na Seção 6.1.1),
foi adotada a estratégia definida em (34, 45), que prevê a alteração da posição dos
conjuntos de furos adjacentes ao defeito linear de forma perpendicular à direção de
propagação. Essa estratégia também favorece a fabricação, uma vez que a posição dos
furos pode ser determinada com precisão muito maior do que seu diâmetro. Foram
investigadas geometrias que suportam modos ópticos ao longo de uma faixa com
baixas velocidades de grupo e GVD ao redor dos seguintes valores de índices de grupo
médios: 30, 50, 70 e 100. Baseado nos resultados dos estudos teóricos foram obtidos os
dispositivos finais, depois submetidos à fabricação e posterior caracterização óptica.

E3) Avaliação do impacto da alteração dos guias de onda W1 sobre a eficiência do
acoplamento com guias ridge:

Na Seção 5.5 foi apresentada a estratégia utilizada em trabalhos anteriores para
realizar o acoplamento entre guias do tipo ridge e guias W1. Através do levantamento
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dos espectros de transmissão dos dispositivos foi avaliado se a alteração da geometria
dos guias para controlar a velocidade de grupo e a dispersão tem impacto sobre
eficiência desse acoplamento. Novamente foram avaliados guias com índices de grupo
médios em torno de 30, 50, 70 e 100.

E4) Otimização do acoplamento entre os guias de onda e curvas de 60◦ na região de
baixas velocidades de grupo:

Até esse momento, não é de conhecimento desse autor a existência de uma análise a
respeito do acoplamento entre guias otimizados para operar com baixa dispersão
em regimes de baixas velocidades de grupo através de curvas de 60◦. Nessa etapa
verificou-se que a estratégia adotada em (50) para realizar o acoplamento entre guias
W1 em regiões do espectro com baixas velocidades de grupo (apresentada em maiores
detalhes na Seção 5.6) também pode ser utilizada nesse caso, no qual a simetria
dos guias é quebrada na região da curva. A etapa de estudos teóricos também foi
sucedida por etapas de fabricação e caracterizações ópticas.

E5) Estudo das características ópticas de divisores de potência formados pelo acoplamento
monolítico entre guias de onda, uma junção em Y, e duas curvas de 60◦:

Seguindo um procedimento semelhante aos definidos anteriormente foi realizado
o estudo de uma junção em Y inserida num divisor de potência. O dispositivo
foi composto por uma porta de entrada, uma junção em Y, duas curvas de 60◦ e
duas portas de saída, todos integrados monoliticamente. Também foram analisados
dispositivos otimizados para operar em quatro índices de grupo médios diferentes:
30, 50, 70 e 100.

Para facilitar a leitura, mais detalhes da estratégia adotada em cada uma dessas
etapas serão abordados nos capítulos da Parte II, juntamente com os resultados e discussões.
Nas próximas seções será detalhado o modus operandi de cada atividade desenvolvida e
serão apresentadas as ferramentas e os materiais utilizados.

6.1 Simulações e Análises Teóricas
Dada a natureza complexa dos problemas, os estudos teóricos foram amplamente

apoiados em simulações numéricas. Com poucas exceções, as informações foram obtidas
a partir de dois métodos: PWE e FDTD. Optou-se por implementações livres desses
métodos, disponibilizadas pela universidade MIT (108, 115). As etapas iniciais, de estudos
preliminares, puderam ser realizadas em um computador pessoal com processador Intel
Core i7r rodando o sistema operacional Debian. Porém, na etapa de produção, dado o
tamanho do domínio computacional das simulações tridimensionais, foi necessário utilizar
um sistema de computação paralela com grande capacidade de processamento e memória.
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Assim, as simulações migraram para o Cluster Águia USP, constituído por 64 servidores
físicos com 20 núcleos cada (Intelr Xeonr CPU E7-2870 @2.40GHz) e 512 GB de memória
RAM. Como foi a primeira vez que essas implementações desses métodos foram utilizadas
nesse cluster, foi necessário um período de aproximadamente dois meses para adequar
esses pacotes ao sistema operacional CentOS e adaptar os scripts para o sistema de fila de
processamento PBS. Esses aplicativos não possuem interface gráfica e a saída de dados é
realizada através de arquivos tipo texto. Assim, o tratamento dos dados dessas simulações
foi realizado com os softwares Matlabr e Originr. Além desses, foi utilizado o software
Fimmwaver para obter o perfil dos modos ópticos, o índice efetivo e de grupo de guias de
onda tipo ridge.

Nas simulações tridimensionais não foi considerada a dependência espectral do
índice de refração do Si, que foi assumido como um valor constante de 3,47 para o
comprimento de onda λ = 1550 nm (62). Em alguns casos, quando foi necessário varrer
uma faixa muito ampla de parâmetros, as estruturas foram aproximadas por uma geometria
bidimensional utilizando o Método do Índice Efetivo (116), para depois encontrar a solução
tridimensional definitiva.

6.1.1 Diagrama de bandas

Os cálculos dos diagramas de bandas das estruturas foram realizados através do
software MIT Photonic Bands (MPB) (98). Na Figura 6.1(a) estão indicados os parâmetros
da célula unitária utilizados para modelar um cristal fotônico composto por uma matriz
triangular de furos em um filme de Si suspenso em ar. Como nesse caso, a condição de
fronteira periódica ocorre também na direção z, e por isso a altura da camada de ar
(har = 7a) que envolve o cristal fotônico foi definida de forma a garantir que não ocorram
acoplamentos entre os campos dos modos mais baixos, que são os que possuem maior
interesse prático, na fronteira entre as células e assim seja evitada a formação de um
super-modo. A vista em corte do perfil do campo magnético do modo fundamental e da
décima banda no plano xz demonstra que essa dimensão é suficiente para isolar bem os
campos.

O MPB foi utilizado para calcular tanto o diagrama de bandas de cristais fotônicos
uniformes, como dos guias de onda formados pela remoção de uma fileira de furos. Nesse
caso foi utilizado o método da super-célula, que consiste em modelar a célula unitária
do guia de onda com uma quantidade suficiente de períodos na direção transversal para
assegurar que não ocorram acoplamentos entre os modos ópticos do guia no plano xy. A
Figura 6.1(b) exibe em destaque o arranjo utilizado para as simulações dos guias de onda.
Em linha tracejada azul está demarcada a posição do furo central, removido para formar
o defeito linear. Para conciliar desempenho e precisão foram utilizados 11 períodos na
super-célula, totalizando uma largura total de 5a/

√
3.
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Figura 6.1 – Célula unitária de um cristal fotônico formado por uma matriz periódica
triangular de furos em um filme de Si suspenso em ar (a); Super-célula de
um guia de onda formado pela remoção de um furo (demarcado em linha
tracejada azul) do centro da matriz periódica (b).
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Fonte: Autor.

Através do MPB também foram obtidos o perfil dos modos ópticos em determinado
plano e a velocidade de grupo na direção de propagação. O diagrama de bandas dos guias
de onda foi calculado com 200 pontos entre 0 ≤ kx ≤ π/a. Esse valor exigiu grande tempo
para conclusão do cálculo do diagrama de bandas mas foi o ideal para permitir derivar o
índice de grupo e obter a curva do parâmetro da GVD com maior precisão.

A partir do diagrama de bandas foram extraídas algumas figuras de mérito utilizadas
para avaliar o desempenho de cristais fotônicos e guias de onda em função da alteração dos
parâmetros geométricos. A primeira é a razão de gap-midgap, já definida anteriormente
como:

gap−midgap = ∆ω
ωm

, (6.1)

que permite comparar as intensidades dos PBGs de diferentes cristais fotônicos. A
segunda se trata do Produto Normalizado entre o Índice de Grupo e a Largura de Banda
(Normalized Delay-Bandwidth Product - NDBP) (51, 33):

NDBP =< ng >
∆λ
λm

, (6.2)

que relaciona o índice de grupo médio (< ng >), calculado ao longo de uma faixa em
que ele é mais constante, com variações de ±10%, e a largura de banda (∆λ = λmax−λmin)
normalizada pelo comprimento de onda médio (λm). O NDBP permite comparar guias de
onda fabricados com diferentes geometrias. Valores mais elevados de NDBP costumam
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girar em torno de 0,3 (33) e indicam a existência de uma banda que possui baixa velocidade
de grupo ao longo de uma faixa com largura de banda considerável.

O processo de otimização dos guias de onda envolveu a análise de uma grande
quantidade de dados, assim, o produto vg(dng/dλ) foi utilizado para elaborar rotinas em
Matlab capazes de procurar locais nas curvas de dispersão onde ocorriam simultaneamente
baixa velocidade de grupo e GVD. Com base nisso foi introduzida nesse trabalho a figura
de mérito

〈
vgn

′
g

〉
, definida por:

〈
vgn

′

g

〉
= 1
λmax − λmin

∫ λmax

λmin

vg

∣∣∣∣∣∂ng∂λ

∣∣∣∣∣ dλ, (6.3)

medida em unidades de s−1, que indica o quanto a banda delimitada entre λmin
e λmax suporta baixas velocidades de grupo e ao mesmo tempo baixa dispersão. Quanto
menor o valor de

〈
vgn

′
g

〉
mais plana é a curva de dispersão na região de baixa velocidade

de grupo.

No Apêndice C podem ser encontrados exemplos simplificados de códigos para
realizar o cálculo do diagrama de bandas de um guia de onda tipo W1 utilizando o MPB.
Também foi incluído o script para configuração dos parâmetros PBS, necessários para
execução de tarefas no Cluster Águia.

6.1.2 Espectros de transmissão e reflexão

Assim como no MPB, as simulações no MEEP também são configuradas totalmente
através de scripts em linguagem Scheme. Os principais elementos que precisam ser informa-
dos são o tipo, posição e polarização das fontes, a geometria e resolução da malha, além do
posicionamento dos monitores e as condições de contorno. Para trabalhar com geometrias
muito complexas e domínios muito grandes, o posicionamento preciso de todos esses itens
se torna bastante crítico. Nesse trabalho foi desenvolvido um aplicativo em linguagem
AutoLISP que facilitou bastante a modelagem dos dispositivos. Ele permite construir
automaticamente, a partir de um desenho do dispositivo no AutoCAD, o arquivo necessário
para a simulação no MEEP. Na Figura 6.2(a) é exibida como exemplo a construção de
um divisor de potência no AutoCAD. Os furos são dispostos em diferentes camadas de
desenho conforme as características que se deseja atribuir, como parametrização do raio
ou da posição. Também são indicadas as posições da fonte e dos monitores para capturar o
espectro de transmissão e reflexão e da PML. Através da Figura 6.2(b) é possível verificar
que a geometria é construída no MEEP com total fidelidade.

O MEEP não possui o recurso TFSF e assim as fontes da onda eletromagnética
irradiam em todas as direções. Para calcular o espectro de reflexão foi necessário realizar
a simulação de um guia de referência, indicado em tracejado na Figura 6.2(a), armazenar
as amplitudes dos campos retroespalhados e depois subtraí-las da simulação final. Esse
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Figura 6.2 – Geometria e posicionamento dos elementos da simulação por FDTD cons-
truídos em AutoCAD com a indicação da posição do guia de referência e dos
furos parametrizados (a); Imagem da geometria do dispositivo construído
durante a simulação (b).
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Fonte: Autor.

mesmo guia de referência foi utilizado para normalizar os espectros de transmissão e
reflexão de forma bastante parecida com o procedimento normalmente adotado em medidas
experimentais (17).

Além dos espectros de transmissão e reflexão também foram obtidas as imagens
da propagação dos campos através da estrutura. Isso possibilitou identificar com maior
clareza pontos responsáveis por reflexões e espalhamentos, assim como a ocorrência de
ressonâncias.

Através do método FDTD também foram analisados os efeitos dos desvios nos
processos de fabricação. Para isso foi desenvolvida uma rotina em AutoLISP que insere
variações randômicas na posição e/ou no diâmetro dos furos seguindo uma distribuição
Gaussiana na qual é possível ajustar o valor do desvio padrão. Mais detalhes a respeito
desse procedimento podem ser obtidos em um trabalho anterior, também realizado durante
o doutorado (60). Isso possibilitou realizar simulações com estruturas apresentando os
mesmos valores do desvio padrão observados nas imagens das amostras fabricadas.

Versões simplificadas (por questão de espaço) de códigos para o cálculo dos espectros
de transmissão e reflexão através do MEEP podem ser encontrados no Apêndice D,
incluindo a rotina em AutoLISP para gerar a geometria do dispositivo a partir de um
modelo construído no software AutoCAD.
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6.2 Fabricação
Durante a fabricação dos dispositivos foram utilizadas lâminas SOI (Soitec) com

espessura total de 700 µm, uma camada de óxido enterrado de 3 µm, seguida por um filme
de Si tipo P <100> com 250 nm de espessura. O processo de fabricação dos dispositivos
propostos pode ser organizado em torno de três etapas principais: litografia, corrosão e
suspensão do cristal fotônico. Na Figura 6.3 estão representados os principais processos
realizados. Em resumo, eles consistem em: a) Limpeza inicial da lâmina SOI para eliminar
resíduos tanto do processo de clivagem como daqueles de origem orgânica; b) deposição
de um filme fino de elétron-resiste ZEP520A através de spin coating; c) Gravação da
geometria dos dispositivos no elétron-resiste através de litografia por feixe de elétrons
(Electron-beam Litography - EBL); d) Transferência do padrão geométrico para o Si por
meio de corrosão seca por íons reativos com plasma acoplado indutivamente (Inductively
Coupled Plasma Reactive Ion Etching - ICP-RIE); e) Remoção dos resíduos de ZEP520A
deixados após a corrosão do Si por ICP-RIE; f) Fotogravação de uma máscara em AZ1518
para o processo de corrosão seletiva do óxido enterrado; g) Suspensão do cristal fotônico
pela remoção do óxido enterrado usando corrosão úmida com buffer de HF (Buffered Oxide
Etch - BOE) para formar a membrana envolta em ar; h) Eliminação do fotoresiste AZ1518
e limpeza final da amostra.

Figura 6.3 – Lâmina SOI limpa com uma camada de óxido enterrado de 3 µm e um filme de
Si com 250 nm de espessura (a); Aplicação de ZEP520A por spin coating(b);
Gravação da geometria do cristal fotônico através de EBL (c); Corrosão do
Si por ICP-RIE (d); Remoção do ZEP520A residual (e); Fotogravação com
AZ1518 (f); Suspensão do cristal fotônico pela remoção seletiva do óxido
enterrado com BOE (g); Remoção do AZ1518 e limpeza final (h).
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Fonte: Autor.

Cada um desses processos exigiu uma série de estudos que serão detalhados na
próximas seções. Os processos de EBL e corrosão por ICP-RIE foram realizados no Centro
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de Componentes Semicondutores e Nanotecnologia (CCS) da Unicamp. Antes de iniciar o
trabalho no CCS foi necessário realizar um treinamento de segurança, seguido por cursos
de operação dos equipamentos de fotolitografia, EBL e corrosão por ICP-RIE. Ao todo
foram necessários seis meses pra completar o ciclo de treinamentos e iniciar efetivamente
as atividades de fabricação. As etapas de pós-processamento, para realizar a suspensão
do cristal fotônico, foram efetuadas no próprio Laboratório de Microeletrônica (LME) da
EPUSP.

6.2.1 Litografia por feixe de elétrons

Um ponto crítico na fabricação de cristais fotônicos planares para operar no infra-
vermelho próximo, em torno de 1550 nm, é o sistema de litografia, que precisa de resolução
suficiente para definir elementos de algumas dezenas de nanômetros. Assim, até poucos
anos atrás a fabricação desse tipo de dispositivos dependia quase que exclusivamente
de equipamentos de EBL. Nesse sistema, um filme composto por um elétron-resiste de
alta resolução é sensibilizado por um feixe de elétrons que é deslocado através de um
sistema de varredura controlado de acordo com as instruções de um estágio chamado
Gerador de Padrões (Pattern Generator). O feixe varre toda a região definida no desenho
do dispositivo, geralmente um arquivo GDSII, e posteriormente a área sensibilizada é
dissolvida (no caso de elétron-resiste positivo) deixando exposta a superfície logo abaixo.
Detalhes a respeito do processo de EBL podem ser encontrados nas referências (117, 118).

Nesse trabalho as atividades que concernem ao processo de EBL podem ser subdi-
vididas em quatro estágios: preparação da amostra; aplicação do elétron-resiste; pre-bake;
exposição; e, revelação. Cada um deles seguiu um roteiro estabelecido para otimizar o
resultado final do processo, ou seja, definir a geometria com a maior resolução e repetibili-
dade possíveis para que a máscara utilizada no processo de corrosão mantenha fidelidade
com relação às estruturas projetadas.

Preparação das amostras: As amostras foram cortadas em pedaços de aproxi-
madamente 10 x 10 mm e limpas em tricloroetileno (TCE), acetona e isopropanol
(IPA) utilizando aquecimento em chapa quente à 60◦C por 10 minutos. Na sequên-
cia, as amostras foram submetidas a um banho em acetona com agitação através
de ultrassom seguido de enxague em IPA e secagem por jato de nitrogênio (N2).
Esse processo se demonstrou eficiente para eliminar o fotoresiste que foi espalhado
sobre a lâmina SOI para protegê-la durante a clivagem. Imediatamente antes da
aplicação do elétron-resiste foram testadas duas abordagens: 1) nova limpeza em
acetona/TCE/IPA; 2) Exposição à um plasma de oxigênio (O2) no ICP-RIE durante
2 minutos.

Aplicação do elétron-resiste: Foi utilizado o método spin coating para formar
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um filme fino de elétron-resiste sobre a superfície das amostras. Por ser mais resistente
à corrosão por plasma que o PMMA, o elétron-resiste positivo ZEP520A foi utilizado
em todas as etapas da pesquisa. Ele foi aplicado sobre as amostras utilizando sempre
pipetas descartáveis e em quantidade suficiente para cobrir toda a superfície. O
tempo de aplicação foi sempre fixado em 60 segundos, porém, a velocidade do
spinner foi variada entre 2000 e 5000 RPM para analisar o efeito da espessura do
elétron-resiste sobre a definição da geometria. A espessura dos filmes de ZEP520A
foram posteriormente medidas por elipsometria.

Pre-bake: Após o processo de spin coating as amostras foram submetidas a um
aquecimento em chapa quente à temperatura de 180◦C. Foram analisados os resulta-
dos de amostras com pre-bake de 2 e 10 minutos, respectivamente, o tempo mínimo
informado nas especificações do ZEP520A e o tempo utilizado em (119).

Exposição: A sensibilização do elétron-resiste foi realizada no equipamento Raith
e-Line Plus 150. A tensão de aceleração foi fixada em 30 kV, que é a mais alta
possível nesse equipamento, seguindo as recomendações para minimizar o efeito de
proximidade (117). A abertura, o campo de escrita (write field) e o passo (step-size)
foram ajustados respectivamente em 7 µm, 100 µm e 4 nm. Ao longo do tempo em
que o equipamento foi utilizado foram registradas correntes de feixe entre 20 e 12
pA. Os testes iniciais consistiram em determinar a dose ideal para a exposição do
elétron-resiste. Para isso foi construído um padrão geométrico específico, composto
por furos com dimensões similares às dos cristais fotônicos e padrões de linhas e
espaços da ordem de 100 à 1000 nm. Então, a dose nominal de 60 µC/cm2 foi variada
de 50 à 210%, com passo de 5%. Os testes iniciais foram realizados diretamente sobre
Si e depois a dose obtida foi ajustada para a lâmina SOI.

Revelação: Após sensibilizado, o elétron-resiste foi dissolvido em ZED-50 (n-Amyl
acetate - CAS 628-63-7) por 2,5 minutos, sem agitação, seguido por um enxague em
IPA por 30 segundos e posterior secagem com jato de N2.

6.2.2 Corrosão por ICP-RIE

Nos processos convencionais de corrosão por íons reativos (Reactive Ion Etching -
RIE) a densidade do plasma é limitada pelo método de acoplamento da energia proveniente
da fonte de rádio frequência (RF), pois são controladas ao mesmo tempo a intensidade
do plasma e a aceleração das partículas. Isso limita a taxa de corrosão em que certos
materiais são processados. Esse problema é intensificado em pressões muito baixas, onde a
densidade do plasma se torna bastante reduzida (120). A corrosão por ICP-RIE oferece uma
alternativa bastante atrativa em relação a técnica RIE. Esse processo consiste basicamente
na formação do plasma em uma câmara dielétrica contornada por uma bobina onde é
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aplicada uma corrente de RF (13,56 MHz), ao mesmo tempo em que uma fonte secundária
é aplicada no porta amostras. Isso permite controlar separadamente a densidade do plasma
e a energia cinética das partículas. Dessa forma, o ICP-RIE proporciona altas taxas de
corrosão e grande anisotropia mesmo operando em baixas pressões (121).

A geometria dos dispositivos, incluindo o cristal fotônico, foram definidas no filme
de Si através da remoção seletiva de porções do material, nesse caso, isso ocorreu apenas
nas áreas expostas após a dissolução do elétron-resiste. Os parâmetros mais importantes
a serem controlados nesse processo são a seletividade e a anisotropia. O primeiro é a
relação entre as taxas de corrosão do Si e do ZEP520A. Quanto maior a seletividade
mais preservada permanece a máscara composta pelo elétron-resiste e menores são as
distorções das formas geométricas, assim como a rugosidade das paredes laterais. O segundo
relaciona as taxas de corrosão nas direções perpendicular e paralela à superfície. Também
é um parâmetro crítico pois para manter as propriedades ópticas dos cristais fotônicos
é necessário que não ocorram inclinações das paredes laterais dos furos, que causam a
quebra de simetria na vertical favorecendo o acoplamento entre os modos Quase-TE e
Quase-TM e aumentando assim as perdas por radiação (122, 123), além de deslocar o
PBG em frequência (60).

Como ocorre nos equipamentos dessa natureza, a corrosão no ICP-RIE é regida
por dois processos: um físico, relacionado com a energia cinética das partículas, e outro
químico, que depende do estado e natureza dos reagentes (61). O controle das potências
aplicadas na bobina de acoplamento e no porta amostras, designadas daqui em diante,
respectivamente, por potência de ICP e potência de RF, da pressão da câmara de processos
e do fluxo dos gases reagentes permite controlar o balanço entre esses dois processos de
corrosão e assim alterar tanto o perfil das paredes laterais como a seletividade.

Um estudo detalhado do processo de corrosão requer uma série de ensaios para
averiguar o impacto de cada uma dessas variáveis. Dadas as restrições financeiras para
a realização de viagens ao CCS e o intervalo de tempo necessário para inspecionar as
amostras foi adotado um procedimento mais simplificado. Assim, com base em dados de
corrosões de Si já realizadas no CCS e no trabalho de R. L. Bates e outros (124), foram
analisadas quatro condições diferentes de corrosões definidas através dos parâmetros da
Tabela 6.1.

Todas as corrosões foram realizadas no equipamento Oxford Plasmalab-100 e foram
precedidas de uma limpeza inicial da câmara do equipamento através de um plasma
de O2 (40 sccm O2 - 20 mTorr - 10 W de RF - 1200 W de ICP) com duração de 5
minutos para eliminar possíveis resíduos orgânicos. A limpeza foi seguida de um estágio
de condicionamento em que um plasma com os mesmos parâmetros do estágio principal
da corrosão foi aplicado por 2 minutos antes de inserir a amostra. Após a finalização do
processo uma nova limpeza da câmara foi realizada.
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Tabela 6.1 – Relação dos parâmetros de corrosões de Si realizadas em quatro condições
diferentes.

Corrosão C4F8 SF6 Ar ICP RF Pressão Tempo
C1 26 sccm 12 sccm 0 sccm 1200 W 14 W 15 mTorr 5 min
C2 26 sccm 12 sccm 0 sccm 1200 W 14 W 10 mTorr 5 min
C3 26 sccm 12 sccm 10 sccm 1200 W 14 W 15 mTorr 5 min
C4 26 sccm 14 sccm 10 sccm 850 W 9 W 19 mTorr 4 min

Fonte: Autor.

A análise do resultado de cada corrosão foi efetuada através da observação de
imagens do perfil das paredes laterais dos furos. Esse processo foi realizado em um
equipamento Dual FIB (FEI Nanolab 200 ) com a pulverização por um feixe de íons de
uma região retangular passando pelo centro dos furos contidos em um padrão triangular
idêntico aos projetados. A trincheira aberta pelo feixe de íons do FIB expôs o perfil da
corrosão e permitiu realizar a medida da profundidade e da inclinação das paredes.

6.2.3 Suspensão do cristal fotônico

Foram utilizados dois procedimentos para eliminar o ZEP520A que sobrou depois
da corrosão, um baseado em uma limpeza direta em acetona/TCE/IPA, e outro em um
banho inicial em Dimetilacetamida (N,N-dimethylacetamide - CAS 127-19-5) com duração
de 4 horas seguido por uma limpeza em acetona/IPA.

Após a remoção do elétron-resiste da superfície do filme de Si as amostram passaram
pelos processos de clivagem, fotogravação e corrosão úmida para remoção seletiva do óxido
enterrado. Antes do processo de clivagem as amostras foram recobertas com fotoresiste
para proteger as estruturas de possíveis resíduos. A clivagem das amostras foi realizada
através de dois processos distintos: um manual e outro automatizado. Além dos processos
de clivagem, também foram realizadas tentativas de polimento das faces das amostras com
micro/nanopartículas de diamante utilizando um processo de embutimento.

O processo manual de clivagem foi desenvolvido com o objetivo de clivar as amostras
numa seção perpendicular aos guias de acesso para obter superfícies bem acabadas para
realizar o acoplamento de luz na etapa de caracterização. Foi utilizado um riscador com
ponta de diamante para fazer um pequeno sulco perpendicular à borda da lâmina SOI.
Após ser fixada pelo conjunto de peças de nylon exibido na Figura 6.4(a), a amostra foi
então pressionada contra a borda de uma lâmina de vidro. As peças para fixação foram
desenhadas de tal forma que permitiram aplicar uma pressão uniforme nas bordas da
lâmina, sem comprometer as estruturas. Nessa figura ainda é possível observar que o
resultado dessa técnica foi uma seção de clivagem muito bem definida e uniforme. Esse
processo permitiu clivar com boa qualidade amostras de apenas 2,5 mm de comprimento.
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Figura 6.4 – (a) Processo manual de clivagem da amostra exibindo a etapa de fixação
da mesma de forma centralizada sobre duas lâminas de vidro (I ) utilizando
peças em nylon com sulcos definidos de forma a manter contato apenas na
região das bordas (II) para posteriormente aplicar uma pressão uniforme
na seção de clivagem (III). O resultado é exibido na imagem obtida através
de microscópio óptico;(b) Processo de clivagem automatizado exibindo um
diagrama indicando a linha tracejada em vermelho que representa o local por
onde passou o disco de corte com imagens da amostra real após clivada.

(a) (b)

I
Lâmina de Vidro

Amostra

Peças em Nylon

II

III

Seção de Clivagem

Borda definida
 na corrosão

20 µm

Fonte: Autor.

Também foi testado um processo de clivagem automatizado no qual foi feito
um corte utilizando um equipamento especial de dicing (ADT 7100) do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas (IPT). Esse equipamento possui um sistema óptico e um estágio
de posicionamento e calibração que possibilita realizar cortes com precisões tão elevadas
quanto 1 µm. Na Figura 6.4(b) é indicado o ponto em que foi realizado o corte em relação
às bordas dos guias de onda de acesso. O objetivo desse procedimento foi preservar as
faces dos guias de onda, definidas previamente durante o processo de corrosão. As imagens
demonstram que o corte foi bem sucedido e que a face dos guias foi bem preservada.

As amostras já clivadas foram limpas em acetona/IPA e piranha (H2SO4/H2O2

- 3:1) antes de serem submetidas a uma etapa de fotolitografia. O fotoresiste AZ1518
(diluído em AZ1518 - 3:2) foi aplicado sobre as amostras sem a utilização de spinner para
evitar a destruição de elementos muito delgados presentes nas estruturas dos dispositivos.
A secagem do AZ1518 foi realizada em temperatura ambiente por 8 horas para que ele
estabilizasse antes de ser levado ao forno no qual foi realizado um pre-bake à 80◦C por
20 minutos. O fotoresiste foi exposto na fotoalinhadora Karl Suss MJB3 utilizando uma
máscara com uma abertura retangular de 200 µm, suficiente apenas para deixar exposta a
região contendo os cristais fotônicos. O fotoresiste foi revelado em AZ351/Água DI 3 MΩ
(5:1) e depois ficou descansando por mais 4 horas para estabilizar as bordas da lâmina,
que foram retocadas manualmente para cobrir as faces dos guias.
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As amostras com o óxido exposto apenas no entorno dos cristais fotônicos foram
mergulhadas em BOE (NH4F/HF - 25:4) por alguns minutos e depois foram lavadas em
água DI 18 MΩ por 10 minutos antes de uma nova limpeza em acetona/IPA seguida de
piranha (10 minutos) para eliminar o fotoresiste e os resíduos da corrosão. A partir dessa
última etapa não foi mais utilizado jato de N2, as amostras foram secadas apenas em
IPA para evitar a destruição das estruturas suspensas. O tempo de corrosão no BOE foi
variado de 5 à 65 minutos. Foram utilizadas duas soluções para realizar a corrosão, uma já
em uso (BOE-1) e outra retirada de um frasco que ainda não havia sido aberto (BOE-2).

Para avaliar a qualidade final das estruturas foram feitas imagens dos dispositivos
por microscópio óptico e também por Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV). Através
das imagens de alta resolução foram medidos os diâmetros e a constante de rede dos furos,
amostrados em quantidade superior a 30, utilizando o aplicativo gráfico IC Measurer.
Essas séries de dados foram caracterizadas através do cálculo de seus valores médios e
respectivos desvios padrão, que foram comparados aos valores nominais e também com
dados exibidos em outros trabalhos.

6.3 Caracterizações Ópticas

A caracterização óptica dos dispositivos fabricados foi realizada através da medida
do espectro de transmissão pelo método end-fire (125). As medidas foram realizadas no
Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física Gleb Wataghin da Unicamp.

Para realizar o procedimento foram construídas amostras contendo os dispositivos
estudados através de simulações teóricas juntamente com os guias de acesso necessários para
acopla/desacoplar a luz. Cada dispositivo foi formado por guias de entrada e saída, tapers
para realizar a transição dos modos ópticos entre os guias e as seções de entrada/saída
dos cristais fotônicos, e no centro da amostra o dispositivo em si (guia, curva, junção em
Y) construído no cristal fotônico planar.

Ao todo foram construídos 44 dispositivos por amostra com o objetivo de contemplar
a medida dos espetros de transmissão dos cristais fotônicos nas direções Γ−K e Γ−M ,
além dos guias, curvas e divisores de potência compostos por guias W1, utilizadas como
referência, e os guias com índices de grupo médios em torno de 30, 50, 70 e 100. Apesar de
não ser o foco do trabalho, cada guia no cristal fotônico foi construído com três diferentes
comprimentos (30, 60 e 90 µm) numa tentativa de estimar as perdas ópticas dos mesmos
em função da velocidade de grupo. As curvas e divisores de potência foram construídas
com e sem a otimização necessária para atingir o regime de baixa velocidade de grupo e
GVD. Também foram inseridos guias tipo ridge convencionais para normalizar o espectro
de transmissão dos dispositivos e subtrair as perdas ópticas nas seções de acoplamento.
Imagens dos dispositivos obtidas através de um microscópio óptico são exibidas na Figura
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6.5. Apesar da baixa resolução das imagens a figura ilustra bem a disposição geral de todos
os elementos que compõe as amostras. Algumas manchas na lente do microscópio são
responsáveis pelas aparentes imperfeições que se repetem em todas as fotografias. Detalhes
das estruturas serão apresentados posteriormente com imagens obtidas por MEV.

Figura 6.5 – Imagens obtidas através de microscópio óptico de uma amostra contendo os
dispositivos fabricados: (a) Vista geral dos guias de onda e curvas com os
guias de acesso;(b) Vista geral dos divisores de potência e interferômetros
Mach-Zehnder com os guias de acesso; (c) Vista dos interferômetros Mach-
Zehnder ; (d) Detalhe do guia ridge monomodo próximo da seção de clivagem;
(e) Visão geral dos cristais fotônicos orientados nas direções Γ−M e Γ−K;
Detalhes das conexões entre guias de onda (f), curvas em "S"(g) e divisores de
potência (h) construídos em cristais fotônicos acoplados aos guias de acesso.

(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)
300 µm 300 µm 100 µm 20 µm

20 µm20 µm20 µm20 µm

Fonte: Autor.

As Figuras 6.5(b-c) mostram um conjunto de interferômetros Mach-Zehnder cons-
tituídos por um braço formado por um guia ridge e outro acoplado a um guia baseado em
um cristal fotônico. Esses dispositivos foram projetados com o objetivo de permitir estimar
a curva espectral do índice de grupo a partir das franjas de interferência observadas no es-
pectro de transmissão. O deslocamento de fase introduzido pelos guias de onda construídos
nos cristais fotônicos é dado por δφ = kδngL, sendo δng a diferença entre o índice de grupo
do braço de referência e do braço de sinal (com o cristal fotônico) e L o comprimento do
defeito linear que forma o guia de onda (60 µm). O cálculo do índice de grupo pode então
ser feito através da observação dos pontos máximos (λmax) e mínimos (λmin) das franjas
de interferência decorrentes do deslocamento de fase (126) e do conhecimento prévio do
índice de grupo do guia de referência (nrefg (λ)):

ng (λ) = λminλmax
2L (λmax − λmin) + nrefg (λ) . (6.4)

Para evitar acoplamento intermodal e oscilações no espectro de transmissão é ideal
a utilização de guias monomodo. Porém, como a própria construção de guias monomodo
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em sí já é um processo crítico e sujeito a problemas de rugosidade e stitching1, também
foram fabricadas amostras com guias multimodo, que são mais largos e por isso também
mais robustos e menos susceptíveis ao espalhamento devido à rugosidade lateral. Assim,
foram construídos dois tipos de amostras: uma com guias de acesso monomodo (Amostra
1) e outra com guias multimodo (Amostra 2). Os guias de acesso monomodo possuem
seção transversal com dimensões de 250 x 450 nm, enquanto os guias multimodo tem
largura de 13,5 µm. A disposição final de todos os elementos que compõe a geometria as
amostras 1 e 2 podem ser visualizadas, respectivamente, nos Apêndices A e B.

As faces bem acabadas dos guias de acesso funcionam como espelhos e formam
uma cavidade de Fabry-Perot que introduz franjas de interferência no espectro de trans-
missão dos guias. O espaço entre dois picos consecutivos determina o Free Spectral Range
(FSR) dessa cavidade (∆λFSR). Esse parâmetro também pode ser utilizado para obter
experimentalmente o índice de grupo dos guias de acesso de acordo com:

ng (λ) = λ2

2L∆λFSR
. (6.5)

Além do índice de grupo é possível calcular a constante de perdas por propagação a
partir da amplitude das franjas de interferência. Considerando a refletividade das faces dos
guias como definida na equação (5.36) e a relação entre a máxima e a mínima intensidade
das franjas definidas pelo parâmetro ς = Imax/Imin, a constante de perdas por propagação
α em dB/cm é dada por (127):

α = −4, 34
L

ln

(
1
R

√
ς − 1
√
ς + 1

)
. (6.6)

O diagrama esquemático da montagem utilizada para realizar as medidas do espectro
de transmissão está exibido na Figura 6.6(a). Luz proveniente de um laser sintonizável
na faixa de 1520 à 1630 nm (Agilent 81940A) foi acoplada às extremidades dos guias de
acesso dos dispositivos pelo método end-fire, ou seja, o casamento entre os modos ópticos
na saída da fibra monomodo (SMF) e a entrada dos guias de acesso é realizado através
de uma lente. No caminho da fibra de entrada foi utilizado um polarizador e a posição
das lentes foi ajustada por microposicionadores (Max 302/M ) com controle de posição em
três eixos. A intensidade do sinal de saída foi obtida em um medidor de potência (Agilent
81636B) conectado a um microcomputador por meio de um conversor analógico digital. O
sincronismo entre o laser e o medidor de potência é garantido por um aplicativo em Matlab
que ao final de cada varredura gera as curvas correspondentes às variações de tensão
na saída do medidor de potência. O alinhamento entre o laser e os guias de acesso foi
1 Problema causado por imprecisões no reposicionamento do porta amostras para deslocar o campo de

escrita durante o processo de EBL. Causa uma descontinuidade na geometria exposta pelo feixe de
elétron.
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realizado com o auxílio de uma câmera sensível na região do infravermelho (Find-IR-Scope
2200 nm) e um monitor. Imagens reais da montagem são exibidas na Figura 6.6(b).

Figura 6.6 – Diagrama esquemático da montagem utilizada para obter o espectro de
transmissão composto por um laser sintonizável na faixa de 1520 à 1630 nm
(Agilent 81940A), um polarizador, lentes movidas por microposicionadores
(Max 302/M ) com controle em três eixos, um medidor de potência (Agilent
81636B), câmera IR e monitor, além de um computador rodando Matlab (a);
Imagens da montagem com detalhes dos equipamentos e do posicionamento
da amostra (b).
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Fonte: Autor.



Parte II

RESULTADOS E DISCUSSÕES





99

7 FABRICAÇÃO

Nesse capítulo são apresentados os resultados do desenvolvimento ao longo do
processo de fabricação dos dispositivos. São descritos os principais problemas encontrados
e as respectivas soluções, quando estas foram possíveis.

7.1 Litografia por Feixe de Elétrons

Para as dimensões analisadas nos testes de dose não foram identificadas diferenças
significativas nos resultados de amostras que receberam um plasma de O2 antes da aplicação
do elétron-resiste. Assim, as amostras finais foram preparadas com uma limpeza em
acetona/TCE/IPA imediatamente antes da aplicação do ZEP520A. Em tese, a preparação
do substrato poderia influenciar o grau de aderência do elétron-resiste, porém, não foi
possível estender os testes para avaliar isso de forma mais minuciosa.

Aumentando a velocidade do spinner de 2000 para 5000 RPM a espessura do filme
de ZEP520A formado sobre as amostras exibiu um comportamento linear e decrescente
entre 3000 e 5000 RPM, conforme demonstrado na Figura 7.1(a). Foi possível verificar que
esse comportamento é muito semelhante ao informado nas especificações do fabricante.
Nessa região ambas as curvas possuem o mesmo coeficiente angular e diferem apenas
quanto a um deslocamento constante de aproximadamente 30 nm. Já em velocidades
menores que 3000 RPM o afastamento entre as duas curvas é mais acentuado, chegando a
60 nm em 2000 RPM. Para tentar evitar que a degradação da máscara de elétron-resiste
tivesse influência nas análises dos parâmetros de corrosão por ICP-RIE, a velocidade foi
definida em 3000 RPM, o que resulta em filmes com espessura de aproximadamente 440
nm.

Também foi avaliada a influência do tempo de pre-bake na definição da geometria.
Na Figura 7.1(b) verifica-se um melhor resultado com tempo de 2 minutos. Com 10
minutos de pre-bake foi necessário uma dose maior e mesmo assim não foi possível eliminar
totalmente o elétron-resiste. Assim a definição das bordas das linhas ficou menor. Isso
explica porque foi utilizada agitação em ultrassom no trabalho em que esse tempo foi
adotado (119).

A dose adequada para definir a geometria do cristal fotônico sobre a lamina SOI foi
analisada pelo padrão visualizado na Figura 7.2(a). É possível observar que a dose ideal
não difere muito da dose utilizada anteriormente para definir a geometria diretamente
sobre Si (71 µC/cm2), e por isso, a melhor definição está em torno de 100% do valor
nominal. O valor ideal foi de 74 µC/cm2, que corresponde à aproximadamente 105% da
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Figura 7.1 – Espessura do filme de ZEP520A em função da velocidade do spinner(a).
Diferença entre os resultados dos processamentos com pre-bake de 10 e 2
minutos (b).

(a) (b)
spinner: 3000 RPM - 60 s
pre-bake: 10 min. - 180ºC

Dose: 78 µC/cm2

spinner: 3000 RPM - 60 s
pre-bake: 2 min. - 180ºC

Dose: 71 µC/cm2

Resíduos de ZEP
não eliminados

Melhor resultado

Fonte: Autor.

dose ideal para o substrato de Si.

Figura 7.2 – Teste realizado para definir a dose ideal sobre a lâmina SOI (a); Definição
dos furos exibindo diâmetro médio de 246 nm e desvio padrão de 2 nm (b);
Definição de padrões de linhas com desvios médios de aproximadamente 10
nm em relação aos valores nominais (c).

Dose ideal: 74 µC/cm2

(a) (b) (c)

2rnominal = 247 nm
2r = 246 ± 2 nm

2r

h1

h2

h1nominal = 119 nm
h1 = 109 ± 3 nm

h2nominal = 167 nm
h2 = 156 ± 2 nm

a

anominal = 411 nm
a = 412 ± 2 nm

105% 110% 115% 120%

10 µm

Fonte: Autor.

A Figura 7.2(a) ainda demonstra que para um aumento de 10% além da dose ideal
já ocorre a degradação do padrão de linhas mais finas, com espessura nominal (h1) de
119 nm, conforme exibido na Figura 7.2(c). Através da imagem do padrão de furos na
Figura 7.2(b) observa-se que foi possível definir a questão mais crítica da litografia com
bastante precisão, o diâmetro médio dos furos foi de 246 nm com desvio padrão de 2 nm,
demonstrando um desvio muito pequeno em relação ao valor nominal de 247 nm, além de
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circunferências bem definidas e regulares. O desvio do valor médio da constante de rede
em relação ao valor nominal também foi pequeno, de 1 nm. Já na Figura 7.2(c) fica bem
evidente um desvio em torno de 10 nm em relação aos valores nominais das espessuras das
linhas. Isso pode ser explicado pela forma como são formadas as linhas, com exposição em
ambos os lados através das trincheiras abertas no elétron-resiste, o que amplifica o efeito
de proximidade.

De modo geral, o processo de EBL foi bem sucedido em obter máscaras em ZEP520A
com altas definições e grande repetibilidade. Mesmo em padrões de furos com diâmetros
menores que os já exibidos, em torno de 190 nm, foi possível definir bem a geometria e
observar baixíssima flutuação no valor do diâmetro dos furos.

7.2 Corrosão por ICP-RIE
Os resultados do processo de corrosão testados com os parâmetros especificados na

Tabela 6.1 da Seção 6.2.2 podem ser analisados acompanhando as imagens exibidas na
Figura 7.3.

Figura 7.3 – Detalhes dos dispositivos após a corrosão por ICP-RIE. (a-b) C1 : C4F8/SF6
26/12 sccm, RIE 14 W, ICP 1200 W, 15 mTorr; (c) C2 : C4F8/SF6 26/12
sccm, RIE 14 W, ICP 1200 W, 10 mTorr; (d) C3 : C4F8/SF6/Ar 26/12/10
sccm, RIE 14 W, ICP 1200 W, 15 mTorr; (e-f) C4 : C4F8/SF6/Ar 26/14/10
sccm, RIE 9 W, ICP 850 W, 19 mTorr.

(a) (c) (e)

(b) (d) (f)

200 nm

200 nm

200 nm 400 nm

800 nm400 nm

Fonte: Autor.

Os parâmetros mais importantes a serem observados nessas imagens são a taxa de
corrosão, o ângulo de inclinação das paredes e a regularidade dos furos. Os dois primeiros
puderam ser avaliados de forma quantitativa e estão relacionados na Tabela 7.1, com
exceção da taxa de corrosão C2 que não pôde ser medida. A análise da distorção no
formato dos furos foi realizada de forma qualitativa durante a inspeção das imagens.
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Tabela 7.1 – Resultados da corrosão por ICP-RIE.

Corrosão Taxa de Corrosão (nm/min) Inclinação (◦)
C1 62 14
C2 — 10
C3 65 13
C4 119 3

Fonte: Autor.

Apesar de não ter sido possível realizar uma análise mais rigorosa do efeito de
cada um dos parâmetros sobre o resultado final da corrosão, ainda assim foi possível
inferir algumas informações relevantes: 1: A redução da potência de ICP de 1200 para
850 W aparentemente foi o fator determinante para a grande diferença entre as taxas de
corrosão do processo C4 e os demais. Em relação aos parâmetros da corrosão C3 foram
utilizados os mesmos gases, menor potência de RF e maior pressão. Assim, a tendência é
que isso tenha causado uma diminuição da corrosão física, já que a energia cinética das
partículas seria diminuída tanto pela menor aceleração quanto pela diminuição do livre
caminho médio. Mas mesmo assim, ocorreu o aumento da taxa de corrosão, o que indica
um possível aumento da corrosão de origem química causado pela alteração na densidade
do plasma; 2: A diminuição da pressão no processo C2 melhorou um pouco a inclinação das
paredes, mas essa medida de forma isolada ainda não foi suficiente para obter paredes bem
verticais, como observado na Figura 7.3(c); 3: A inserção do Ar não alterou muito a taxa
de corrosão nem o ângulo de inclinação. Isso pode ser concluído a partir da comparação
entre os resultados de C1 e C3, observados respectivamente nas Figuras 7.3(a) e (d); 4:
A análise das imagens das Figuras 7.3(a-c) e (d-f ) indicam que apesar de não alterar
significativamente a taxa de corrosão, o Ar parece ter tido papel fundamental no aumento
da definição das bordas dos furos. Uma possível explicação para esse fato é a melhor
eliminação dos resíduos de fluorcarbonetos depositados nas paredes laterais durante a
corrosão; 5: A grande verticalidade das paredes laterais obtida no processo C4 em relação
ao C3, possivelmente só foi obtida pela alteração conjunta das potências e da pressão, o
que indica o quão delicado é encontrar o equilíbrio entre todos os parâmetros;

A baixíssima inclinação das paredes laterais (≈ 3◦) e a boa regularidade da geometria
foram fundamentais para manter o processo C4 no restante do trabalho. O tempo necessário
para perfurar completamente o filme de Si com 250 nm de espessura foi de 2 minutos e 40
segundos. Com esse tempo de processo o filme de ZEP520A teve sua espessura reduzida
de 440 para 260 nm. Isso resultou em uma seletividade de aproximadamente 1,5:1 entre
o Si e o elétron-resiste. Através de imagens como a da Figura 7.1(f) foram calculados o
diâmetro médio dos furos e o desvio padrão. O desvio entre o diâmetro médio medido e o
nominal foi de aproximadamente 2 nm. Porém o desvio padrão médio foi de 7,5 nm, o que
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representa um aumento de 5,5 nm em relação ao verificado após a litografia. Em termos
de valores normalizados esses dados equivalem respectivamente à 0,004a e 0,018a.

7.3 Suspensão do Cristal Fotônico

A etapa de pós-processamento do cristal fotônico foi bastante crítica. Nela ocorreram
alguns problemas com potencial para degradar a qualidade final das estruturas de forma a
inviabilizar totalmente a caracterização óptica. O primeiro foi a dificuldade em eliminar o
restante do ZEP520A existente nas amostras após a corrosão por ICP-RIE. O segundo
está relacionado com a obtenção de superfícies bem acabadas nas bordas dos guias de
acesso. Também foram detectados problemas no processo de corrosão úmida por BOE para
a remoção seletiva do óxido enterrado. As duas primeiras questões puderam ser sanadas
de forma satisfatória. Já a corrosão por BOE não pôde ser completamente resolvida,
por questões que ainda serão discutidas, mas foi possível encaminhar uma solução para
melhorar a repetibilidade desse processo, que foi um ponto bastante crítico.

Inicialmente a eliminação da camada de elétron-resiste existente após a etapa de
corrosão por ICP-RIE seguiu um processo convencional de limpeza em acetona/TEC/IPA.
Porém, ao observar as imagens, tanto de microscopia óptica como de MEV, foram identifi-
cados resíduos de ZEP520A não eliminados. Em alguns casos, a quantidade de resíduos
não era muito elevada, porém, ocorria uma concentração dos mesmos justamente na região
dos dispositivos. Talvez isso tenha ocorrido devido à deposição de produtos da corrosão
do Si na superfície do elétron-resiste. No entanto, em algumas situações como a exibida
na Figura 7.4(a) a quantidade de resíduos foi bastante elevada. Mesmo com limpezas
mais pesadas como piranha ou tempos de exposição elevados (12 horas) em acetona essas
películas observadas não puderam ser eliminadas.

Dada a espessura da camada de ZEP520A após a corrosão, também não era
viável realizar um plasma de O2 para eliminar esses resíduos pois isso poderia resultar
numa quantidade elevada de impurezas na câmara de processos do ICP. Dessa forma, foi
adquirido, em um fornecedor nacional, o solvente Dimetilacetamida (DMAC) indicado para
a remoção do elétron-resiste nas especificações do fabricante. O processo com DMAC foi
mais eficaz que com acetona, porém, a remoção completa do elétron-resiste só foi possível
com uma exposição contínua em DMAC por um período de 4 horas. Esse procedimento
foi particularmente crítico de ser atingido pois caso a amostra fosse seca antes da remoção
completa do resíduo, observou-se que o processo era interrompido. Também foi verificado
que os melhores resultados são atingidos com a menor agitação possível da amostra ao ser
inserida na solução. Na Figura 7.4(b) são exibidas imagens de amostras limpas em DMAC
e já totalmente livres de resíduos.

A preparação das faces dos guias de acesso para o processo de caracterização
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Figura 7.4 – Resíduos de ZEP520A não removidos após limpeza em acetona/TCE/IPA
(a). Remoção completa do elétron-resiste após um banho em DMAC com
duração de 4 horas seguido por uma limpeza em acetona/IPA (b).

(a) (b)

100 µm 300 µm

Fonte: Autor.

inicialmente foi realizada por polimento. As amostras foram embutidas em resina e polidas
em uma politriz com pasta de diamante até observar a completa remoção da rugosidade das
bordas da amostra. Esse processo sofreu de baixa repetibilidade, pois ocorriam pequenas
fissuras no filme de Si nas proximidades das bordas, como exibido na Figura 7.5(a). Durante
o polimento não era possível identificar essas fissuras, que ficavam expostas apenas após
dissolver a resina. Esse problema foi contornado através dos procedimentos de clivagem
manual e automatizada relatados na Seção 6.2.3. Na Figura 7.5 é possível comparar
o resultado dos três processos realizados e verificar a boa qualidade das clivagens nas
Figuras 7.5(b) e (c) em detrimento ao resultado do processo de polimento observado na
Figura 7.5(a). Foi possível acoplar luz por end-fire de forma satisfatória em todos os 44
dispositivos, tanto da Amostra 1, com guias monomodo e clivada manualmente, quanto
da Amostra 2, com os guias multimodo e clivada pelo processo automatizado.

A remoção do óxido enterrado para liberar a membrana de Si encontrou dois
problemas principais. O primeiro foi a deterioração da estrutura ao longo da corrosão do
óxido. O segundo foi um acúmulo de resíduos que causou a obstrução parcial ou completa
de alguns furos da matriz periódica afetando a repetibilidade do processo.

Expondo as amostras em uma solução que já estava sendo utilizada em outros
processos (BOE-1) a taxa de corrosão do óxido foi de aproximadamente 125 nm/min.
Na Figura 7.6(a) é exibido o resultado da exposição da estrutura nessa solução durante
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Figura 7.5 – Guias de acesso após processo de polimento demonstrando fissuras nas bordas
do Si (a); Resultado do procedimento desenvolvido para clivagem manual (b);
Imagem da amostra clivada no processo automatizado (c).

(a) (b) (c)

10 µm 20 µm

100 µm

150 µm

Fissuras

Fonte: Autor.

20 minutos. É possível observar que a membrana está completamente suspensa apesar
de ainda haver resíduos do elétron-resiste. No entanto, observando a Figura 7.6(b) fica
evidente o quanto a geometria foi degradada durante a corrosão do óxido. Nessa imagem foi
constatado um aumento médio de 27,5 nm no diâmetro dos furos com um desvio padrão de
9,6 nm. Além disso, pela imagem se observa que o diâmetro aumentou mais rapidamente
na direção do plano cristalográfico (111) do Si, distorcendo a geometria e tornando os
furos aproximadamente retangulares. Esse efeito ocorreu de forma mais acentuada nas
regiões do dispositivo onde o fluxo de BOE-1 foi mais intenso. Nesse caso, a seletividade
entre o óxido e o Si é de apenas 181.

Foram realizadas outras tentativas de suspensão com o BOE-1 e os resultados
foram semelhantes. Assim, novos testes foram realizados, porém, substituindo a solução
por uma outra, retirada de um frasco que ainda estava fechado (BOE-2). A comparação
entre as imagens das Figuras 7.6(b) e (c) permite observar a diferença nos resultados da
suspensão da estrutura com as duas soluções. Com a solução BOE-2 praticamente não
ocorreram variações no diâmetro e formato dos furos com exposições de até 20 minutos.
Porém, um teste realizado com a amostra submersa no BOE-2 por 65 minutos demonstrou
que continua ocorrendo o ataque ao Si na direção do plano (111), como visualizado na
Figura 7.6(d), no entanto, de forma mais lenta. Neste caso, o diâmetro médio da parte
interna dos furos possui uma variação de apenas 3 nm enquanto que o na parte externa dos
furos o diâmetro variou em média 55 nm. Ou seja, a seletividade verificada entre o óxido e
o plano (100) do Si é de 5416, enquanto para o plano (111) ela cai para 324. Mesmo assim,
esse valor ainda é maior que a seletividade obtida anteriormente e o BOE-2 passou a ser
utilizado no restante dos trabalhos.
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Figura 7.6 – Cristal fotônico suspenso após a remoção do óxido enterrado depois de 20
minutos em BOE-1 (a); Distorção dos furos pela baixa seletividade entre o
óxido e o Si quando foi utilizada a solução BOE-1 (b); Suspensão do cristal
fotônico utilizando a solução BOE-2 durante 20 minutos resultando em furos
sem distorção (c); Resultado da corrosão com a solução BOE-2 após 65
minutos demonstrando o aumento do diâmetro dos furos na direção do plano
cristalográfico (111) (d); Estrutura com alguns furos obstruídos, indicados
através de setas amarelas, após corrosão em BOE-2 durante 20 minutos (e);
A mesma estrutura anterior após mais 45 minutos de banho em BOE-2,
totalizando 65 minutos de exposição, exibindo todos os furos desobstruídos
mas com seus formatos distorcidos.

(a)

(b)

(e)

(f)

(c)

(d)

5 µm 400 nm

2 µm

1 µm 1 µm
1 µm

Fonte: Autor.

Outro problema enfrentado durante a corrosão do óxido foi a obstrução de alguns
furos. Na Figura 7.6(e) estão indicados por setas amarelas alguns furos onde isso foi
observado. Analisando imagens de diferentes amostras foram verificados dois padrões
relacionados com esse problema. Um deles indica que furos localizados em regiões do
dispositivo mais susceptíveis ao acúmulo de resíduos durante a remoção do óxido estão
mais propensos ao problema, independentemente do diâmetro. Também foi constatado
que quaisquer que sejam as posições dos furos, diminuições de aproximadamente 20%
no diâmetro aumenta muito a ocorrência do defeito. A amostra visualizada na Figura
7.6(e) foi submetida ao BOE-2 por um tempo adicional de 45 minutos e o resultado é
exibido na Figura 7.6(f). Todos os furos foram desobstruídos, porém, como mencionado
anteriormente, ocorreu a deformação do geometria.

Ao que tudo indica os resíduos acumulados nos furos são realmente partículas
de óxido, porém, não foi possível identificar com precisão os mecanismos responsáveis
por esse problema. Assim como no caso da baixa seletividade entre o oxido e o Si na
direção do plano (111), não foram encontradas referências bibliográficas que abordem
especificamente essa questão. Nas imagens feitas logo após a corrosão do Si por ICP-RIE
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não foram identificados furos obstruídos, descartando problemas nesse estágio. Apesar
da necessidade de maiores estudos para uma comprovação adequada, aparentemente a
obstrução dos furos está relacionada, mesmo que indiretamente, com o fluxo da solução ao
longo da estrutura. Outra possível contribuição para a ocorrência desse problema seria a
variação da taxa de corrosão do BOE em função de variações na temperatura ambiente.

Para minimizar o problema da obstrução dos furos e ao mesmo tempo evitar a
distorção dos mesmos, o tempo de corrosão do óxido em BOE foi definido em 30 minutos.
Apesar dos problemas enfrentados foi possível fabricar estruturas completas e aptas à
caracterização óptica. Na Figura 7.7 são exibidos alguns detalhes dos dispositivos fabricados.
Os guias de acesso ficaram muito bem definidos, como revela a imagem do guia monomodo
de 450 x 250 nm exibido na Figura 7.7(a). A geometria dos cristais fotônicos também pôde
ser definida com bastante precisão, apesar da repetibilidade do processo ter ficado um
pouco prejudicada. Nas imagens das Figuras 7.7(b-c) são exibidos detalhes de dois cristais
fotônicos com constantes de rede diferentes, o primeiro com exposição de 20 minutos no
BOE-2 e o outro com 30 minutos de exposição. Um guia de onda formado pela inserção de
um defeito linear na matriz periódica do cristal fotônico, uma curva em "S"com otimização
para operar em baixas velocidades de grupo, e um divisor de potência constituído pela
integração monolítica de uma junção em Y, duas curvas de 60◦ e guias de onda, são
exibidos respectivamente nas Figuras 7.7(d-f).

O diâmetro médio dos furos na Figura 7.7(b) é de 243,5 nm com desvio padrão de
7,2 nm (0,017a). A variação em relação ao valor projetado é de apenas 3,1 nm (0,007a).
Através da sobreposição dos furos da matriz periódica ideal (em amarelo) é possível
verificar que além do baixo desvio no diâmetro dos furos também existe grande precisão
com relação à posição, como foi observado na análise da litografia. Na Figura 7.7(c) os
furos pertencem a um cristal fotônico projetado para alinhar a borda do PBG observado
no espectro de transmissão na direção Γ−K em 1550 nm. O diâmetro médio é de 317 nn
com desvio padrão de 10,5 nm (0,019a), sendo o desvio em relação ao valor nominal de 3
nm (0,005a). O problema de baixa repetibilidade ocorrido no processo de corrosão úmida
pode ser observado comparando a Figura 7.7(d), que apresenta baixíssima incidência de
obstrução de furos, com as Figuras 7.7(e-f) onde ocorre grande incidência de obstrução
dos furos mais próximos aos cantos da estrutura.

7.4 Conclusões Parciais

A etapa de fabricação envolveu o emprego de técnicas essenciais na construção de
componentes nanofotônicos. O desenvolvimento dos processos ocorreu de forma satisfatória
para os objetivos propostos no trabalho. Porém, ainda existem alguns pontos que devem
ser aperfeiçoados, principalmente na etapa de pós-processamento, para que o protocolo de
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Figura 7.7 – Detalhes das estruturas fabricadas: Guia de onda monomodo com 450 x 250
nm (a); Cristal fotônico já suspenso com furos de diâmetro médio de 243,5
nm (b); Cristal fotônico já suspenso com furos de diâmetro médio de 317
nm (c); Guia de onda formado pela inserção de um defeito linear na matriz
periódica do cristal fotônico (d); Curva em "S"com otimização para operar
em baixas velocidades de grupo (d); Divisor de potência constituído pela
integração monolítica de uma junção em Y, duas curvas de 60◦ e guias de
onda (f).

(a) (c)(b)

(d) (e) (f)

Fonte: Autor.

fabricação apresentado aqui permita fabricar, localmente, dispositivos em cristais fotônicos
planares de Si com a mesma qualidade daqueles produzidos em centros de pesquisa no
exterior. Apesar das restrições orçamentárias, que limitaram a quantidade de viagens
semanais ao CCS, e dos períodos de indisponibilidade de equipamentos, principalmente do
e-line e do ICP-RIE, foi possível definir com certa precisão a geometria dos dispositivos
nos processos de EBL e corrosão por ICP-RIE.

A dose para exposição do elétron-resiste foi definida em 74 µC/cm2, com campo de
100 µm, abertura de 7 µm e passo de 4 nm. A aplicação do ZEP520A foi realizada por spin
coating à 3000 RPM - 60 s com pre-bake de 180◦ - 2 min. A revelação do elétron-resiste foi
realizada em ZED50 - 2,5 min, IPA - 30 s, seguido de secagem em jato de N2. O estágio
principal da corrosão por ICP ficou definido com os seguintes parâmetros: C4F8/SF6/Ar -
26/14/10 sccm, RIE 9 W, ICP 850 W, 19 mTorr, durante 2 minutos e 40 segundos.

A análise de imagens dos dispositivos indicou um desvio entre o diâmetro médio
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e o nominal dos furos em torno de 3 nm, ou seja, menor que 1 % da constante de rede.
Porém, no desvio padrão se constatou variações em torno de 3% do diâmetro, ou, em
termos normalizados, valores entre 0,017 e 0,019a. Esses dados são próximos aos resultados
apresentados em (58), que informa um desvio padrão de 5% nos furos da estrutura de
cavidades optomecânicas com dimensões equivalentes às reportadas aqui, porém, fabricadas
em uma foundry CMOS por litografia óptica. Em outros trabalhos nos quais também foi
empregada EBL (128, 129) o desvio padrão reportado foi de aproximadamente 1% do
diâmetro e, visualmente, os furos aparentam circunferências ainda mais definidas. Isso
indica que é necessário otimizar ainda mais os parâmetros dos processos para obter um
padrão de qualidade comparado ao desses trabalhos.

Comparando as análises das imagens dos furos antes e depois da corrosão por
ICP-RIE, verifica-se que o desvio padrão aumentou aproximadamente 6 nm após a corrosão
do Si. O motivo para essa diferença pode ser uma pequena variação na resistência do
elétron-resiste nas bordas dos furos devido ao efeito de proximidade. Porém, para confirmar
essa tese seria necessário analisar em profundidade a relação entre os parâmetros de
aplicação, exposição e revelação do elétron-resiste e a resistência do mesmo no processo de
corrosão.

No processo de corrosão úmida foi constatado que os problemas relacionados com a
obstrução de alguns furos têm relação com variações do fluxo de BOE através da estrutura.
O acúmulo de resíduos de óxido foi mais acentuado nas regiões das estruturas com menor
vazão de fluxo e em furos com diminuições grandes de diâmetro. No entanto, também não
está descartada a possibilidade de que variações na taxa de corrosão devido à flutuações
na temperatura ambiente tenha intensificado esse problema em algumas amostras.

No projeto dos dispositivos fabricados se procurou utilizar grande quantidade de
períodos no cristal fotônico ao redor dos defeitos lineares para maximizar o efeito do PBG.
Ao mesmo tempo, as aberturas ao redor dos dispositivos não são tão próximas e extensas
para garantir boa estabilidade mecânica. Porém, tendo em vista os problemas na remoção
do óxido enterrado (obstrução dos furos e baixa seletividade entre o óxido e o Si na direção
do plano (111)) seria necessário alterar o layout para minimizar a área do cristal fotônico
e aumentar as regiões para a penetração do fluxo e o escoamento dos resíduos. Também
seria ideal a realização do processo em um ambiente com temperatura controlada para
eliminar a possibilidade de ocorrer variações na taxa de corrosão do óxido e assim otimizar
o tempo de exposição no BOE.
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8 SIMULAÇÕES E CARACTERIZAÇÕES
ÓPTICAS

Nesse capítulo são apresentados os resultados dos estudos sobre os dispositivos
propostos, realizados principalmente através de simulações numéricas, e das caracterizações
ópticas dos dispositivos fabricados.

As ferramentas utilizadas para realizar as simulações numéricas puderam ser
exploradas de forma bastante eficiente. Apesar da grande concorrência no sistema de fila de
processamento do cluster Águia, com tempos de espera que chegaram a uma semana, foi
possível realizar uma grande quantidade de análises, tanto com o MPB como com o MEEP,
o que gerou uma massa de dados considerável, composta por centenas de Gigabytes.

Os dados experimentais obtidos a partir da medida dos espectros de transmissão
de alguns dos dispositivos fabricados também são apresentados e comparados com os
resultados dos cálculos numéricos.

8.1 Cristais Fotônicos Planares

Nas Seções 5.2 e 5.3 foram discutidas de forma generalizada a natureza do PBG e
sua relação com os parâmetros geométricos da estrutura. Nesta seção são apresentados os
resultados de um estudo focado em uma estrutura específica, composta por um padrão
triangular de furos em uma membrana de Si suspensa em ar. Um diagrama da estrutura
em questão é apresentado na Figura 8.1(a). Os raio dos furos (r) e a espessura do filme
(h) são normalizados através da constante de rede a.

Para ter uma visão geral do comportamento do PBG em função desses parâmetros
foram calculados, utilizando o método PWE-3D, os diagramas de bandas de diversas
estruturas variando a espessura normalizada h/a entre 0,1 e 1,2 e o raio normalizado r/a
entre 0,2 e 0,5. Os valores da relação de gap-midgap foram compilados através do mapa
exibido na Figura 8.1(b). A espessura onde ocorrem os maiores valores de gap-midgap é
h/a = 0, 7, valor bem próximo do previsto analiticamente em (82). Para o contraste de
índice exibido entre o Si e o ar a máxima intensidade do PBG é de 46% e ocorre em uma
estrutura com h/a = 0, 7 e r/a = 0, 425. A frequência normalizada central do PBG nesse
caso seria de 0,4. Isso significa que para sintonizar o PBG num comprimento de onda do
infravermelho próximo, como 1550 nm, seria necessário uma estrutura com constante de
rede a = 0, 4× 1550 = 620 nm, espessura h = 0, 7× 620 = 434 nm e furos com diâmetro
2r = 2× 0, 425× 620 = 527 nm.
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Figura 8.1 – Representação da estrutura do cristal fotônico estudado, composto por um
padrão triangular de furos com raio r e constante de rede a em uma membrana
de Si com espessura h suspensa em ar (a); Mapa de gap-midgap cobrindo uma
região com os parâmetros 0, 1 ≤ h/a ≤ 1, 2 e 0, 2 ≤ r/a ≤ 0, 5(b); Diagrama
de bandas de um cristal fotônico com h/a = 0, 6 e r/a = 0, 3 (c); Estrutura
de um cristal fotônico fabricado com os valores nominais de a = 533 nm,
r = 318 nm e h = 250 nm, exibindo as direções Γ−K e Γ−M (d).
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Fonte: Autor.

Nesse trabalho existe uma restrição de ordem prática que é a espessura do filme de
Si no valor de 250 nm, que corresponde à especificação da lâmina SOI utilizada. Fixando
o ponto de operação dos dispositivos em torno do comprimento de onda λ = 1550 nm e
partindo da espessura do filme de Si, a frequência normalizada seria ω = 250/(0, 7×1550) =
0, 23. Mantendo os parâmetros anteriores, esse valor fica abaixo do limite inferior do PBG
para qualquer valor de raio normalizado. Reduzindo a espessura normalizada para 0,6 o
valor da frequência normalizada seria de 0,27. Assim, esse valor se ajustaria a uma faixa de
raios normalizados entre 0,25 e 0,325. Para maximizar o PBG e ao mesmo tempo ajustar
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a frequência normalizada mais próxima ao seu centro, foi definido o valor de 0,3 para o
raio normalizado. Como indicado na Figura 8.1(b), a relação de gap-midgap para esses
parâmetros é de 26%, o que significa uma redução para quase a metade do valor que seria
obtido no ponto anterior, de máximo PBG.

O diagrama de bandas para as polarizações TE e TM é visualizado na Figura
8.1(c). É possível verificar que não existe PBG para a polarização TM, apenas para a
polarização TE. A frequência central do PBG é de 0,293 e ele é um pouco mais intenso na
direção Γ−M , na qual possui valor de gap-midgap igual a 34%. No outro ponto da zona
irredutível de Brillouin o gap-midgap é de 29%. A relação entre as direções indicadas no
diagrama de bandas e a estrutura real é ilustrada na Figura 8.1(d). Na direção Γ−K os
furos estão sempre localizados com uma distância equivalente a uma unidade da constante
de rede, enquanto na direção Γ −M a distância entre os furos é a

√
3. A estrutura da

Figura 8.1(d) foi fabricada mantendo relação com os parâmetros utilizados para calcular
o diagrama de bandas exibido. A constante de rede foi ajustada em 533 nm para que o
limite superior do PBG observado no espectro de transmissão na direção Γ−K coincidisse
com a o comprimento de onda de 1550 nm.

Em alguns estudos realizados a estrutura tridimensional do cristal fotônico foi
aproximada por uma geometria plana com o índice efetivo de 2,7, que corresponde ao modo
fundamental de um guia ridge com polarização Quase-TE. A eficácia desse método pode ser
analisada na Figura 8.2(a), onde são sobrepostas as curvas dos modos Quase-TE calculadas
por PWE-3D (linha azul) e PWE-2D (pontos pretos). Ocorre boa coincidência entre as
curvas do modo fundamental e do segundo modo, que são os de interesse mais imediato
pois as bandas introduzidas no PBG por defeitos pontuais ou lineares se situam entre essas
duas curvas. As bandas de modos mais elevados já não podem ser aproximadas por esse
método pois a distribuição espacial desses modos difere bastante do modo fundamental do
guia ridge.

Um método simples para medir experimentalmente a posição do PBG e a relação
de gap-midgap é construir cristais fotônicos acoplados entre dois guias tipo ridge com suas
matrizes periódicas orientadas segundo as direções Γ−K e Γ−M . Um exemplo de tal
estrutura é demonstrado na Figura 8.2(b), que exibe em menor escala o dispositivo já
apresentado na Figura 8.1(d). Uma abordagem muito semelhante, porém empreendida
através de experimentação numérica por FDTD, pode ser empregada para verificar a
validade dos resultados exibidos no diagrama de bandas. Na Figura 8.2(c) os espectros de
transmissão calculados por FDTD são comparados ao diagrama de bandas com o ponto
Γ deslocado para o centro. As estruturas utilizadas no cálculo numérico estão exibidas
nas inserções dessa imagem e são muito semelhantes àquelas fabricadas. Em ambas as
direções se observa perfeita correspondência entre a posição do PBG no diagrama de
bandas e as regiões com mínima transmitância nos espectros de transmissão, validando
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Figura 8.2 – Diagrama de bandas sobrepondo as curvas calculadas com PWE-3D e PWE-
2D (a); Estrutura fabricada para medir o espectro de transmissão do cristal
fotônico na direção Γ−K(b); Comparação entre o diagrama de bandas e os
espectros de transmissão nas direções Γ−K e Γ−M (c).

(a) (b)

Γ − Κ

(c)

PBGPBG

Fonte: Autor.

dessa forma a modelagem através de ambos os métodos. Ainda fica evidente que a região
com transmissão nula ocorre estritamente na faixa de frequências onde os PBGs nas duas
direções se sobrepõem.

8.1.1 Análise do impacto da variação do diâmetro dos furos

A análise das imagens da estrutura exibida na Figura 8.1(d) demonstrou um desvio
de 1 nm entre o diâmetro médio e o diâmetro nominal dos furos, com desvio padrão (σp) de
10,5 nm (0,019a). Para avaliar o efeito desse desvio no espectro de transmissão foi realizada
uma análise através do método FDTD. Assim, a geometria das estruturas apresentadas
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anteriormente na Figura 8.2(c) foram perturbadas utilizando uma rotina com distribuição
Gaussiana para introduzir desvios randômicos na dimensão dos furos. Na Figura 8.3 são
exibidos os espectros de transmissão nas direções Γ − K e Γ −M de estruturas ideais
(σp/a = 0, 0) e com o desvio padrão obtido experimentalmente (σp/a = 0, 019).

Figura 8.3 – Comparação entre os espectros de transmissão nas direções Γ−K e Γ−M
para estruturas ideais (σp/a = 0, 0) e com desvio padrão de 0,019a.

Fonte: Autor.

Observando as curvas verifica-se que a posição e a intensidade do PBG não é
alterada e também não se percebe a inserção de modos localizados. O efeito do desvio no
diâmetro dos furos é perceptível apenas nos modos que se estendem através do cristal.
Nesse caso, o impacto é muito mais pronunciado na banda superior, localizada entre 1300
e 1550 nm, que sofre considerável atenuação em ambas as direções. O modo fundamental
é pouco afetado pelos desvios na direção Γ −M e se observa pouca diferença entre os
espectros. Uma possível explicação para a banda superior ser afetada mais intensamente é
a forma como o campo elétrico se distribui na estrutura, como visualizado nas inserções
da Figura 8.3. No modo fundamental (Banda 1) ele fica praticamente confinado na região
do dielétrico não "enxergando" as variações nos diâmetros, porém, na banda 2 o modo se
concentra quase que em sua totalidade no interior do furo. Assim, desvios no diâmetro
dificultam a sustentação desses modos e provocam o aumento da reflexão e do acoplamento
com modos de radiação.

8.2 Guias de Onda Baseados em Cristais Fotônicos Planares de Si
Para iniciar os estudos sobre a relação entre a velocidade de grupo e a GVD com as

características geométricas do defeito linear que compõe os guias de onda foram comparados
os resultados entre os cálculos do diagrama de bandas de um guia W1 modelado em
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três dimensões, e também utilizando o método do índice efetivo. Como visualizado na
Figura 8.4(a), na borda da zona irredutível de Brillouin existe uma correspondência muito
boa entre as curvas TE11GAP-2D, calculada com um índice efetivo de 2,7, e a curva
TE11GAP-3D. No entanto, ocorre um afastamento gradual para valores de kx menores que
0,35. Assim, a aproximação bidimensional do guia de onda foi utilizada apenas na etapa
inicial do estudo para otimizar o tempo necessário para calcular o diagrama de bandas
de uma quantidade muito grande de estruturas. Também foram calculadas as curvas
espectrais do índice de grupo e do parâmetro β2 da GVD do guia W1, exibidas na Figura
8.4(b). Até λ = 1520 nm o guia está numa zona com índice de grupo aproximadamente 5
e GVD praticamente nula. A partir daí, ambos os parâmetros experimentam um aumento
exponencial até a frequência de corte do guia em 1547 nm.

Figura 8.4 – Comparação entre a bandas TE11GAP de um guia W1 calculadas através de
PWE-3D e PWE-2D utilizando o índice efetivo 2,7 (a); Curvas espectrais do
índice de grupo e parâmetro β2 da GVD de um guia W1(b).

(a)
(b)

Fonte: Autor.

A estratégia adotada para variar a velocidade de grupo dos guias de onda W1 foi
deslocar os dois conjuntos de furos adjacentes ao defeito linear de forma perpendicular
à direção de propagação da luz. Na Figura 8.5(a) é exibido um diagrama contendo os
parâmetros responsáveis pela definição da geometria dos guias. Visando ajustar o espectro
de transmissão dos mesmos à faixa de comprimentos de onda do laser utilizado no processo
de caracterização experimental, foi adotada uma constante de rede de 411 nm. A espessura
do filme de Si continua sendo de 250 nm com h/a = 0, 6. A alteração dos parâmetros
δ1 e δ2 é responsável pelo ajuste da velocidade de grupo e da dispersão. Uma estrutura
fabricada ao final do processo de otimização é exibida ao lado do diagrama esquemático.
Nela os parâmetros δ1 e δ2 foram ajustados para 36,1 e -3,3 nm, respectivamente. Essas
perturbações quase não são perceptíveis no guia de onda.
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Figura 8.5 – Diagrama de um guia de onda W1 indicando a direção em que os dois
conjuntos de furos adjacentes ao defeito linear serão deslocados (a); Guia de
onda fabricada com os parâmetros a = 411 nm, 2r = 247 nm, δ1 = 36, 1 nm
e δ2 = −3, 3 nm (b).
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Fonte: Autor.

Utilizando o método PWE-2D foram calculados os diagramas de bandas de estru-
turas com os parâmetros δ1/a e δ2/a variando entre -0,2 e 0,2 e com passo de 0,01. A
velocidade de grupo média da banda TE11GAP localizada entre a frequência de corte e a
linha de luz, ou seja, incluindo apenas os modos guiados, é exibida na Figura 8.6(a). Os
valores são normalizados pela velocidade da luz e estão distribuídos entre um patamar
mínimo de 0,003c e máximo de 0,16c. De forma geral, é possível verificar que o parâmetro
δ2 tem maior influência na variação da velocidade de grupo. A região de interesse nesse
gráfico compreende a faixa de valores localizados entre 0,003 ≤ vg/c ≤ 0,1 e está demarcada
por um retângulo em linha tracejada. Essa área é interessante porque ocorrem variações
na velocidade de grupo em função de alterações em ambos os parâmetros.

Assim, a faixa demarcada na Figura 8.6(a) foi investigada mais minuciosamente
utilizando o método PWE-3D. O resultado é exibido nas Figuras 8.6(b) e (c) que apresen-
tam, respectivamente, os valores do índice de grupo médio < ng > e de NDBP. O ponto de
ocorrência do menor valor do produto vg(dng/dλ) foi utilizado para indicar os locais nas
curvas de dispersão onde ocorreram simultaneamente baixa velocidade de grupo e GVD.
O valor de < ng > compreende uma faixa em torno desses pontos com variações de ±10%
no índice de grupo. Através de Figura 8.6(b) seria possível encontrar diversas combinações
de δ1 e δ2 para um mesmo valor de < ng >. Porém, a Figura 8.6(c) indica a existência de
três regiões bem definidas onde se concentram os maiores valores de NDBP. Dessa forma,
observando essas duas imagens é possível selecionar os parâmetros δ1/a e δ2/a necessários
para obter um índice de grupo específico dentro das regiões com os maiores valores de
NDBP. Foram então selecionados parâmetros para obter índices de grupo em torno de 30,
50, 70 e 100.
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Figura 8.6 – Velocidade de grupo média calculada por PWE-2D para valores de δ1/a e δ2/a
variando entre -0,2 e 0,2 (a); Índice de grupo médio calculado por PWE-3D
em uma faixa reduzida de valores de δ1/a e δ2/a(b); Valores correspondentes
de NDBP das bandas calculadas por PWE-3D (c).

(a) (c)(b)

Fonte: Autor.

Ainda foi necessário realizar um ajuste mais fino em torno desses parâmetros para
minimizar a GVD. Isso foi realizado com base no cálculo do parâmetro

〈
vgn

′
g

〉
, introduzido

nesse trabalho e já definido na equação (6.3). Um exemplo desse processo é exibido na
Figura 8.7(a), referente ao ajuste da curva do índice de grupo médio em torno de 50. Para
um valor fixo de δ2/a = −0, 008, o valor de δ1/a foi alterado entre 0,088, 0,090 e 0,092,
resultando nas curvas indicadas no gráfico. Os valores dos parâmetros

〈
vgn

′
g

〉
calculados

para essas curvas, nessa mesma ordem, são: 0,0110, 0,0118 e 0,0122. Ou seja, o menor
valor corresponde à curva com δ1/a = 0, 088 que visualmente é a curva com um patamar
mais plano entre as três. O índice de grupo médio dessa curva é de 51.

Através desse processo foram obtidas as curvas com índices de grupo médios iguais
a 29, 51, 72 e 96 exibidas na Figura 8.7(b) juntamente com a curva do índice de grupo
de um guia W1, inserida para referência. As faixas contínuas com cores próximas das
cores das curvas delimitam os limites de ±10% em relação ao valor médio do índice de
grupo. É possível observar como a largura de banda diminui na medida em que aumenta o
índice de grupo, e dessa forma, o valor do NDBP é mantido quase constante. Um fato
interessante é que a curva com < ng >= 29 não pôde ser ajustada como as demais, nas
quais foi possível alcançar um patamar com índice de grupo praticamente constante. Por
mais que se variassem os parâmetros δ1 e δ2 esse foi o melhor ajuste possível. Na Tabela
8.1 são indicados os valores finais de δ1 e δ2 dos quatro guias abordados. Além disso, são
relacionadas as respectivas larguras de banda e valores de NDBP,

〈
vgn

′
g

〉
e frequência de

corte normalizada (ωcorte).

O custo para atingir bandas com baixas velocidades de grupo e parâmetros β2

próximos de zero é a largura de banda. Isso fica claro ao comparar os valores de ∆λ e
NDBP entre a curva com < ng > = 29 e as demais. Os resultados obtidos aqui foram
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Figura 8.7 – Ajuste da curva com < ng >= 51 através do valor do parâmetro
〈
vgn

′
g

〉
(a);

Curvas de ng em função de λ das estruturas finais (b); Curvas do parâmetro
β2 da GVD (c); Comparação entre as bandas TE11GAP das estruturas com
< ng > = 29, 51, 72 e 96 (d).

(a) (b)

(c) (d)

Fonte: Autor.

comparados com os indicados no trabalho (34). Verificou-se boa correspondência entre os
valores de NDBP dos guias de onda com índice de grupo em torno de 30, e em ambos os
casos os valores são maiores que 0,3. As demais estruturas apresentadas nesse trabalho,
com maiores valores de < ng >, possuem NDBP menores pois elas foram otimizadas para
o menor valor possível de GVD, enquanto em (34) foram ajustadas para maximizar o
NDBP.

Comparando os valores de
〈
vgn

′
g

〉
entre as quatro curvas também se observa a boa

relação entre estes e a inclinação das regiões de índice de grupo constantes. Entre as curvas
com índices de grupo iguais a 51, 72 e 96 os valores são bastante próximos, em torno de
0,019. Já a curva com < ng > = 29, menos plana, possui

〈
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〉
de 0,0259. Observando a

Figura 8.7(c), que exibe as curvas do parâmetro β2 da GVD em função do comprimento
de onda, fica claro que o maior valor de

〈
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′
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〉
indica menor capacidade de suportar uma
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Tabela 8.1 – Parâmetros dos quatro guias otimizados para baixa velocidade de grupo e
GVD.

< ng > δ1 (nm) δ2 (nm) ∆λ (nm) NDBP
〈
vgn

′
g

〉
ωcorte

29 45,2 16,4 17 0,306 0,0259 0,2577
51 36,2 -3,3 6,13 0,198 0,0110 0,2606
72 33,7 -13,1 4,12 0,187 0,0114 0,2620
96 32,1 -19,7 3,08 0,186 0,0126 0,2630

Fonte: Autor.

região com β2 em torno de zero. Assim, o parâmetro
〈
vgn

′
g

〉
se demonstrou bastante útil

para realizar comparações objetivas entre as curvas.

Outro fato observado é o deslocamento da frequência de corte dos guias para
maiores comprimentos de onda na medida em que diminui < ng >. Na Figura 8.7(d) as
bandas dos diferentes guias estão agrupadas para permitir uma análise conjunta. Com
relação à banda do guia W1, inserida para referência, todas as curvas são deslocadas pra
valores menores de frequência normalizada. Isso indica um aumento do índice efetivo dos
modos, provocado pelo deslocamento dos furos laterais do guia. Comparando os valores de
δ1 e a intensidade com que as bandas foram deslocadas na Figura 8.7(d) é possível concluir
que esse é o parâmetro com maior influência na frequência de corte do guia.

Observando as curvas da Figura 8.7(d) nota-se que a curva com < ng > = 29
se afasta de forma mais acentuada das demais. Isso ocorre tanto na região no qual os
guias tem comportamento regido por TIR, quanto na região de atuação do efeito do PBG
(kx ≥ 0, 35). Uma possível solução para diminuir o valor de
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〉
do guia com < ng > =

29 seria repetir todo o processo realizado considerando outras regiões da Figura 8.6(a)
que talvez resultem em um ponto diferente para o acoplamento cruzado responsável pela
origem dessas bandas. Se esse ponto ocorresse para valores menores de kx talvez a banda
do guia com < ng > = 29 ficasse menos sinuosa e com índice de grupo mais constante
como as demais.

8.2.1 Guias ridge

O acoplamento entre o laser sintonizável e os guias de acesso pôde ser realizado
com sucesso utilizando o método end-fire. Nas duas últimas amostras fabricadas, uma com
guias monomodo e outra com guias multimodo, foi possível estabelecer o acoplamento em
todos os 44 dispositivos contidos em cada uma delas. Na Figura 8.8(b) pode ser visualizado
o spot formado na face do guia de acesso monomodo ao acoplar o laser e também pontos de
espalhamento de luz ao longo da trajetória do guia. Existe certo grau de incerteza quanto
ao comprimento total (L) dos guias monomodo pois essa amostra foi clivada, porém, uma
medida aproximada indicou 2,7 cm. Os guias multimodo, que foram clivados pelo processo
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automatizado descrito anteriormente, possuem comprimento total de 3,7 cm.

Figura 8.8 – Espectro de transmissão dos guias de acesso exibindo franjas de interferência
(a); Imagem do acoplamento de luz no guia monomodo (b); Modo fundamental
do guia monomodo (c); Modo fundamental do guia multimodo (d).

(a) (b)

(c) (d)

Fonte: Autor.

Os valores do índice de grupo e da constante de perdas por propagação foram
calculados a partir da informação contida nas franjas de interferências formadas ao longo
do espectro de transmissão desses guias. Na Figura 8.8(a) são apresentadas as curvas do
guia de acesso monomodo (azul) e também do guia multimodo (vermelho), ampliadas numa
pequena região em torno de 1545,75 nm. Os valores de FSR medidos foram respectivamente
de 0,102 e 0,089 nm. Através da equação (6.5) foram obtidos os valores 4,28 e 3,61 para os
índices de grupo. Para efeito de comparação, os valores calculados utilizando o software
Fimmwave foram 4,39 e 3,64 para os guias monomodo e multimodo, respectivamente.
Esses resultados comprovam que a ondulação exibida nos espectros de transmissão da
Figura 8.8(a) realmente tem origem na interferência entre as ondas refletidas pelas faces
dos guias.

Também foram calculadas as constantes de perdas por propagação utilizando a
equação (6.6). As intensidades máximas (Imax) e mínimas (Imin) das franjas de interferência
utilizadas na equação também estão indicadas nas curvas de Figura 8.8(a). Para os guias
monomodo se obteve um valor de α = 4, 15 dB/cm, enquanto os guias multimodo exibiram
um valor muito menor, com α = 0, 13 dB/cm. Esses valores não incluem as perdas no
acoplamento e consideram a refletividade nas extremidades iguais à 0,305. Apesar da
possibilidade de um pequeno aumento nesses coeficientes caso a refletividade nas faces dos
guias seja um pouco maior que 0,305, esses valores estão coerentes com os encontrados na
literatura para guias semelhantes, no caso, entre 1 e 2 dB/cm para os guias monomodo



122 Capítulo 8. Simulações e Caracterizações Ópticas

e até 0,2 dB/cm para os guias multimodo (8). A despeito de ambos os guias terem sido
fabricados com o mesmo processo, as perdas superiores dos guias monomodo são justificadas
pela interação mais elevada entre o modo óptico e a rugosidade existente nas paredes
laterais. Nas Figuras 8.8(c) e (d) são exibidos os perfis dos modos fundamentais dos guias
monomodo e multimodo. Nelas se constata que nos guias multimodo a concentração da
energia está localizada a certa distância das bordas, enquanto isso, no guia monomodo
ocorre a interação do modo óptico com todas as superfícies do guia.

8.2.2 Acoplamento

Um dos pontos críticos na caracterização de dispositivos operando em baixas
velocidades de grupo é o acoplamento entre o guia em cristal fotônico e a seção de um
guia tipo ridge. Para minimizar as perdas por espalhamento é necessário realizar um
casamento entre o perfil dos modos ópticos, para maximizar a integral de sobreposição, e
entre seus índices efetivos para minimizar a reflexão. A estratégia adotada nesse trabalho
foi verificar se as soluções já estudadas em trabalhos anteriores (90, 91) para o acoplamento
com guias W1 não perturbados são eficientes também para realizar o acoplamento nos
guias otimizados anteriormente, que apresentam variações nas posições dos furos. Na
Figura 8.9(a) são indicados os parâmetros responsáveis pela otimização do acoplamento.
O parâmetro δX define a posição em que a matriz periódica é truncada no encaixe com
o guia ridge. Como recomentado em (90), foi utilizado um valor de δX/a igual a 0,75.
Outra técnica utilizada foi a criação de um tapper, formado pela modulação paulatina da
constante de rede na direção de propagação para realizar o acoplamento com a seção do
guia que possui baixa velocidade de grupo. Foram utilizados os mesmos valores definidos
em (91), ou seja, 5 períodos com a3 = 1, 038, 1 período com a2 = 0, 925 e 1 período com
a3 = 1, 071.

O efeito dessas técnicas primeiramente foi avaliado em um guia W1 convencional.
Os espectros de transmissão calculados por FDTD-3D de um guia sem qualquer otimização
no acoplamento (δX/a = 0), e outros com δX/a = 0, 75 sem o tapper e com o tapper estão
reunidos na Figura 8.9(b). Sem nenhuma otimização a atenuação para índices de grupo em
torno de 30 é maior que 5 dB. Com δX/a = 0, 75 esse quadro melhora um pouco e a curva
é levemente deslocada para a direita. Porém, o que realmente faz diferença na eficiência
do acoplamento é o acréscimo do tapper. Com essa configuração é possível acoplar modos
com índices de grupo próximos de 100 com atenuação em torno de 1 dB.

A sequência do estudo foi analisar se essa configuração de acoplamento se mantinha
eficiente mesmo com a perturbação introduzida na posição dos furos. Assim, foram obtidos
os espectros de transmissão dos guias com os parâmetros definidos na Tabela 8.1 acoplados
aos guias ridge. Na Figura 8.9(c) esses espectros estão sobrepostos às respectivas curvas
do índice de grupo. Isso permite analisar a informação dos espectros de transmissão de
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Figura 8.9 – Diagrama esquemático da seção de acoplamento entre o guia ridge e o guia
em cristal fotônico indicando os parâmetros de otimização (a); Espectros de
transmissão de um guia W1 com diferentes configurações de acoplamento
(b); Espectros de transmissão de guias com < ng > iguais a 29, 51, 72 e 96
acoplados à guias tipo ridge com acoplamento otimizado (c).
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Fonte: Autor.

forma mais criteriosa. Por exemplo, se observa um perfeito ajuste entre as frequências de
corte indicadas tanto pelas bordas ascendentes das curvas do índice de grupo, calculados
por PWE-3D, quanto pelas bordas descendentes dos espectros de transmissão, calculados
por FDTD-3D. Com isso, comprova-se que as aproximações realizadas em ambos os
métodos para realizar as simulações estão dentro de limites adequados e permitem obter
resultados confiáveis. Também é possível verificar que mesmo com a perturbação dos guias
o acoplamento continua sendo eficiente. Apesar das franjas de interferência, que dificultam
um pouco a análise, em todos os guias se verifica transmissão em torno de 80% nas regiões
com baixa velocidade de grupo. Esse valor é próximo ao também constatado para o guia
W1. Outro elemento confirmado pelos espectros de transmissão é a largura do pequeno
gap entre a frequência de corte dos guias e os modos estendidos no cristal, indicados pelo
sinal presente a partir de aproximadamente 1600 nm.
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Após os estudos teóricos os guias foram fabricados através do processo descrito na
Seção 6.2 e depois foram medidos seus espectros de transmissão através do procedimento
detalhado na Seção 6.3. Devido a alguns pontos que precisam ser melhorados nos processos
de fabricação não foi possível caracterizar todos os dispositivos e o nível total de perdas,
incluindo aquelas por acoplamento, foi consideravelmente elevado. Isso dificultou a obtenção
de curvas com melhor relação sinal/ruído e também impossibilitou a normalização do
espectro de transmissão através dos guias de referência. Na Figura 8.10 os espectros
de transmissão (em unidades arbitrárias) dos guias com < ng >= 51, 72 e 96 medidos
por end-fire estão sobrepostos às respectivas curvas calculadas por FDTD-3D. As curvas
experimentais passaram por um filtro FFT para eliminar um pouco do ruído.

Figura 8.10 – Comparação entre os espectros de transmissão obtidos experimentalmente e
através de FDTD:(a) Guia com < ng >= 51;(b) Guia com < ng >= 72; (c)
Guia com < ng >= 96.

(a) (c)(b)

Fonte: Autor.

Apesar do baixo nível do sinal medido, a posição da frequência de corte dos guias
está bem definida e pôde ser identificada nas curvas. Ocorre boa coincidência entre os
dados experimentais e das simulações com desvios de 1,3, 5,1 e 0,7 nm na frequência de
corte dos guias com < ng > iguais a 51, 72 e 96, respectivamente. Como foi verificado,
o valor da frequência de corte depende dos parâmetros δ1 e δ2, esses pequenos desvios
observados também corroboram o que foi observado nas imagens de MEV, que indicaram
grande precisão na posição dos furos. A redução na amplitude dos modos na proximidade
da frequência de corte possivelmente se devem às variações observadas nos diâmetros dos
furos, que afetam a região de baixa velocidade de grupo com maior intensidade. Mesmo as
regiões onde se iniciam os modos estendidos no cristal, em torno de 1600 nm, podem ser
identificadas nas imagens e também se ajustam bem aos dados teóricos.
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8.3 Integração de Guias de Onda, Curvas e Junções em Y

Uma das motivações para esse trabalho foi analisar se seria possível acoplar com
eficiência, e de forma monolítica, guias de onda, curvas e junções em Y otimizados para
operar em regiões do espectro com baixas velocidades de grupo e GVD. Nessa seção são
apresentados os resultados desses estudos. Iniciando pela análise de estruturas compostas
por duas curvas de 60◦ conectadas em cascata formando uma curva em "S", seguida pela
análise de um divisor de potência bastante compacto, composto por guias de onda, duas
curvas de 60◦ e uma junção em Y acoplados de forma monolítica.

8.3.1 Acoplamento entre curvas e guias de onda

As análises que seguem são baseadas em uma estrutura composta por seções de
guias de onda projetados para trabalhar em baixas velocidades de grupo acoplados através
de duas curva de 60◦, formando uma curva em "S". Como é indicado na Figura 8.11(a), com
os deslocamentos das duas colunas de furos ao lado do defeito linear através dos parâmetros
δ1 e δ2, ocorrem variações nas constantes de rede dos furos localizados na junção dos dois
guias. Na parte interna da curva o furo inserido na primeira coluna tem sua constante
de rede diminuída, enquanto o furo localizado na segunda coluna tem sua constante de
rede aumentada. Na parte externa da curva isso também ocorre mas a constante de rede é
aumentada e diminuída, respectivamente, na primeira e na segunda coluna de furos.

Sem adotar qualquer medida de otimização, apenas conectando os dois guias de
onda, o resultado é a quase extinção do sinal na região de baixas velocidades de grupo
após a curva. Isso pode ser verificado na curva em cinza exibida na Figura 8.11(c). Os
espectros de transmissão desse gráfico foram calculados com base em uma estrutura como
a exibida na Figura 8.11(b), que mostra uma imagem obtida por MEV de uma curva
em "S" fabricada seguindo os resultados do estudo aqui apresentado. Dessa forma, foi
verificado se a estratégia apresentada em (50) para realizar o casamento do índice efetivo
entre os modos suportados por um guia W1 não perturbado e pela curva na região de
baixas velocidades de grupo também seria eficaz nesse caso, em que ocorrem variações nas
constantes de rede dos furos localizados na curva.

Assim, o raio dos 14 furos (rC) indicados em amarelo na Figura 8.11(a) foram
variados entre 0,25 e 0,29a e calculados os espectros de transmissão das estruturas,
agrupados na Figura 8.11(c) juntamente com o espectro de um guia com < ng >= 51
(W51) e a curva do índice de grupo. Fica evidente que na medida em que o diâmetro desses
furos são diminuídos, ou seja, aumenta o índice efetivo na região da curva, o espectro de
transmissão vai sendo deslocado na direção da frequência de corte. O valor de rC/a que
resultou na maior amplitude de sinal na região com índice de grupo próximo de 51 foi 0,26.
Abaixo desse valor volta a ocorrer a atenuação do espectro de transmissão. Mesmo com o
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Figura 8.11 – Diagrama exibindo a posição dos furos alterados para modificar o espectro
de transmissão da curva de 60◦(a); Imagem obtida por MEV de uma curva
em "S" formada pelo acoplamento entre guias de onda ajustadas para
< ng >= 51 e duas curvas de 60◦(b); Gráficos dos espectros de transmissão
de uma estrutura com diferentes valores de rC .
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Fonte: Autor.

diâmetro reduzido para 214 nm foi possível definir esses furos com sucesso ao redor das
curvas exibidas na Figura 8.11(b). Algo interessante de se notar, e que será abordado nos
próximos parágrafos, é o surgimento de um modo localizado na região do mini-gap criado
entre a frequência de corte do guia e o início dos modos estendidos no cristal.

Esse procedimento foi repetido para os demais guias com o objetivo de averiguar
se com valores diferentes de δ1 e δ2 ocorreriam diferenças nos valores ótimos de rC . Os
resultados são apresentados na Figura 8.12, que demonstra que um mesmo valor de rC é
responsável pelo melhor ajuste do espectro de transmissão na região de baixas velocidades
de grupo. Com isso, verifica-se que a variação na constante de rede na intersecção entre os
guias não tem grande influência no índice efetivo dos modos. Comparado aos resultados
obtidos em (50) constata-se uma grande proximidade entre o formato e a largura de banda
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dos espectros de transmissão, assim como entre os valores de atenuação na região de baixas
velocidades de grupo, que em ambos os casos são muito reduzidos. Isso confirma que essa
estratégia também pode ser adotada nesses casos, onde os guias W1 foram perturbados.

Figura 8.12 – Gráficos exibindo a comparação entre os espectros de transmissão dos guias
de onda (Wxx, onde xx indica o índice de grupo médio), de estruturas em "S"
com e sem otimização de rC e das curvas espectrais do índice de grupo.(a)
< ng >= 29;(b) < ng >= 51; (c) < ng >= 72; (d) < ng >= 96.

(a) (b)

(c) (d)

Fonte: Autor.

Apesar disso, são notadas algumas diferenças entre os quatro gráficos exibidos. A
primeira delas é um estreitamento na largura de banda da curva, que varia de 23 para 12
nm na direção do maior índice de grupo, à medida em que o pico indicado pela letra "A" é
deslocado. Observando novamente a Figura 8.7(d) é possível estabelecer uma relação direta
entre esse comportamento do espectro de transmissão com o formato da banda dos guias
de onda. Ao se calcular a largura de banda entre a frequência de corte dos guias e o ponto
com kx ≈ 0, 35 ocorre perfeita coincidência com os valores observados nos espectros de
transmissão. Como já foi discutido na Seção 5.4, essa banda é híbrida e nessa região ocorre
a transição entre os modos com características do PBG e aqueles com características de
TIR. Assim, se conclui que ao atingirem as curvas, esses últimos não podem ser guiados
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pelo efeito do PBG e se espalham através da estrutura, ou, são refletidos. Ou seja, a
largura de banda dessas curvas é definida pela banda com características do PBG, que
visivelmente é maior para os guias com menor índice de grupo.

Para tentar compreender a causa das atenuações observadas nos espectros de
transmissão após o pico "A" foram observados os espectros de transmissão e reflexão
das estruturas em "S". Para ilustrar esse caso, os espectros da estrutura com < ng >=
51 são apresentado na Figura 8.13 com a indicação de alguns pontos específicos. A
análise dos pontos I e III indicam que esses modos são atenuados principalmente devido à
reflexão. A distribuição do campo Ey referente aos modos na região I indica sua natureza
diferente (TIR) e o motivo dessa grande reflexão existente nesse intervalo do espectro com
comprimentos de onda inferiores à 1550 nm. No entanto, o perfil dos modos nos pontos II,
III e IV não são muito distintos, apesar da ligeira diferença na intensidade do campo que
penetra na estrutura, e isso ainda não permite concluir o motivo da reflexão causada no
ponto III. Dessa forma, foi realizada uma simulação por FDTD e a imagem da propagação
do campo Ey através da estrutura foi amostrada em instantes diferentes. A frequência
(f) da fonte foi ajustada para aquela do ponto III e a imagem dos campos exibidas nas
Figuras 8.14(a) e (b) foram amostradas, respectivamente, nos instantes t = 300(1/f) s e
t = 300(1/f) + (0, 4/f) s. A comparação entre essas imagens indica que nessa região do
espectro, em determinados instantes, poderia estar ocorrendo uma somatória com fases
opostas entre os campos direto e refletido pelas curvas e essa interferência destrutiva
poderia ser a responsável pela intensa atenuação no espectro de transmissão. Caso essa seja
realmente a razão, uma alteração no comprimento do guia entre as curvas resultaria em
uma modificação no ponto onde ocorre o cancelamento entre as fases. Assim, foi calculado
o espectro de transmissão (Tlongo) e reflexão (Rlongo) de um dispositivo com as mesmas
características do anterior, porém, com um acréscimo de dois períodos no comprimento do
guia entre as curvas. Na Figura 8.14(c) esses resultados são comparados com os anteriores,
da Figura 8.13. Analisando os pontos "a" e "b" observa-se um deslocamento no pico de
reflexão e também a diminuição de sua intensidade. Isso deixa claro que a atenuação no
espectro de transmissão no ponto III realmente é de natureza ressonante, causada por
uma interferência destrutiva. Não foi possível aumentar ainda mais o comprimento desse
guia para verificar sua dimensão ideal, porém, na fabricação de um dispositivo semelhante
não seria complicado aumentar um pouco seu comprimento, já que nas simulações ele
possui apenas 6,5 µm.

Outra questão interessante é o surgimento de picos bem definidos nos espectros de
transmissão dos dispositivos com < ng >= 29 e 51 na região do mini-gap. Na primeira
estrutura são observados os picos "C" e "D", enquanto na última apenas ocorre a presença
do pico "C". Considerando que na região entre as duas curvas de 60◦ se forma uma
cavidade ressonante, seria possível acoplar energia para a porta de saída do dispositivo
por tunelamento na região do mini-gap. Observando a evolução temporal dos campos
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Figura 8.13 – Espectros de transmissão e reflexão da curva em "S" com guias de< ng >= 51
com o perfil da distribuição do campo Ey nos pontos indicados.

I II III IV

Fonte: Autor.

no ponto "C" do espectro de transmissão do dispositivo com < ng >= 29, essa tese é
confirmada. Foi possível verificar o acoplamento para o guia de saída como exibido na
Figura 8.14(d). A falta desse padrão nos dispositivos com < ng >= 72 e 96 é explicada
pela maior intensidade do mini-gap nesses dispositivos, que não permite a penetração do
campo evanescente de forma suficiente para realizar um acoplamento tão intenso como
nos anteriores.

8.3.2 Otimização da largura de banda

Os pontos mais críticos observados na seção anterior foram as estreitas larguras de
banda e as ressonâncias causadas pelo guia de onda entre as duas curvas de 60◦, responsáveis
pelas intensas reflexões que causaram as atenuações nos espectros de transmissão verificados
na Figura 8.12. A estreita largura de banda das curvas tornaria um pouco inflexível a
concepção de um circuito fotônico mais amplo. Dessa forma, foi realizado um estudo tendo
em vista a otimização da largura de banda dessas curvas.

Como foi indicado, apenas os modos com características do PBG estão sendo
guiados através das curvas, enquanto aqueles guiados por TIR estão sofrendo intensa
reflexão. Assim, para estender a largura de banda das curvas é necessário trabalhar com
uma estratégia que permita diminuir a reflexão desses modos, localizados nas regiões
lineares das bandas TE11GAP, sem impactar o guiamento nas regiões de baixas velocidades
de grupo.

Uma situação semelhante foi objeto de análise do trabalho de Lavrinenko, A. V. e
coautores (51). Como introduzido na Seção 1, nesse trabalho foi utilizado um método de
otimização topológica para alterar a geometria na região do acoplamento entre os guias
W1 e as curvas de 60◦ de forma a estender a largura de banda do dispositivo para além da
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Figura 8.14 – Propagação do campo Ey com frequência correspondente ao ponto III no
instantes t = 0 s (a) e t = 0, 4/f s (b); Comparação entre os espectros de
transmissão e reflexão do dispositivo anterior com os de um dispositivo com
o guia entre as curvas aumentado em 2 períodos (c); Acoplamento do campo
Hz para o guia de saída por tunelamento no dispositivo com < ng >= 29
(d).
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Fonte: Autor.

região de baixas velocidades de grupo. Os resultados demonstrados verificaram a eficiência
desse método para obter, a partir da frequência de corte do espectro de transmissão do
dispositivo, uma largura de banda de aproximadamente 50 nm com perdas abaixo de 3 dB.
O grande problema dessa abordagem é que a geometria final da região do acoplamento
é bastante irregular, não sendo possível sua replicação através de elementos geométricos
simples como circunferências e retângulos, além de apresentar regiões com dimensões
bastante reduzidas quando comparadas com o diâmetro dos furos, o que torna bastante
crítica sua construção.

Observando novamente a distribuição dos modos ópticos nessas distintas regiões do
espectro, exibidos na Figura 8.13(a), fica perceptível que a segunda fileira de furos ao lado
do defeito linear tem vital importância nas características dos modos com baixas velocidades
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de grupo, porém, os modos na região linear (I ) interagem muito fracamente com esses
furos. Sendo assim, inspirado nos trabalhos das referências (130, 131) foi elaborada uma
alteração na geometria definida anteriormente, com a inserção de um refletor baseado em
TIR na região contornada em vermelho na estrutura exibida na Figura 8.15. Em oposição
ao que foi realizado em (51), o objetivo dessa estratégia foi não alterar os parâmetros dos
furos localizados na segunda fileira, demarcados em amarelo, para diminuir o impacto
sobre os modos com baixa velocidade de grupo. Mesmo assim, a inserção desse defeito
voltaria a deslocar o índice efetivo da curva para valores maiores de frequência. Assim
sendo, o raio dos furos (rr) que compõem o refletor (vermelho) e também os dos furos
laterais (verde) foram ajustados novamente para reajustar o casamento de impedância.

Figura 8.15 – Diagrama esquemático de uma curva de 60◦ alterada através da inserção de
um refletor baseado em TIR na região delimitada em vermelho e do ajuste
do raio (rr) dos furos em verde.
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Fonte: Autor.

Na Figura 8.16(a-d) são exibidos os espectros de transmissão das curvas anteriores,
com a otimização dos 14 furos ao redor da curva, designados daqui em diante por curvas
C-14, comparados aos espectros das curvas propostas na Figura 8.15, indicadas por C-9-2-R,
já ajustadas segundo o valor ótimo de rr.

De forma geral, a estratégia foi bem sucedida em aumentar consideravelmente a
largura de banda das curvas. Nos dispositivos com ng = 51, 72 e 96, a extensão do espectro
de transmissão com amplitude acima de 3 dB (∆λ3dB) são, respectivamente de 59, 56 e
54 nm. Isso representa um incremento médio de aproximadamente 300 % em ∆λ3dB em
relação aos valores anteriores, das curvas C-14. Nesses dispositivos os valores ótimos de
rr/a foram de 0,24, o que significa inserir no cristal fotônico furos com diâmetro de 197,5
nm.

Novamente o dispositivo com ng = 29 demonstra um comportamento um tanto
distinto dos demais. Nessa estrutura é notória a limitação de ∆λ3dB em função da intensa
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Figura 8.16 – Comparação entre os espectros de transmissão de curvas C-14 e curvas C-9-
2-R, otimizadas para aumentar a largura de banda (∆λ3dB): (a) < ng >= 29;
(b) < ng >= 51; (c) < ng >= 72; (d) < ng >= 96.

(a) (b)

(c) (d)

Fonte: Autor.

atenuação no espectro de transmissão entre 1540 e 1560 nm. Não fosse isso, seria obtida
uma banda com ∆λ3dB em torno de 56 nm, como nas demais. O motivo para essa atenuação
é a reflexão dos modos ópticos em torno da frequência normalizada 0,266. Apesar disso, a
largura de banda dessa curva foi aumentada em quase 2 vezes.

A estratégia de posicionar o refletor na primeira fileira de furos se demonstrou eficaz,
pois estendeu a transmissão dos dispositivos para a região linear das bandas TE11GAP
sem afetar os modos na região de baixas velocidades de grupo, que continuam sendo
propagados com baixíssimas atenuações através das curvas. Os resultados alcançados por
meio dessa estratégia são bastante próximos dos reportados em (51), com a vantagem de
poder reproduzir a geometria do refletor facilmente através de circunferências e retângulos,
que podem ser parametrizados e otimizados de forma racionalizada caso necessário. As
estruturas com as curvas tipo C-9-2-R não chegaram a serem fabricadas ainda, pois
a conclusão dessa parte do estudo ocorreu após a finalização das últimas rodadas de
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fabricação.

8.3.3 Divisor de potência

Após definir a geometria das seções de acoplamento entre os guias de onda e as
curvas de 60◦ de forma a permitir a propagação com baixas perdas de modos localizados
em faixas de comprimentos de onda em torno de 56 nm, e que se estendem até a frequência
de corte dos guias, foram analisados os efeitos do acoplamento entre esses elementos e
junções em Y. Para isso, foram calculados os espectros de transmissão de divisores de
potência formados pelo acoplamento entre os guias estudados anteriormente, com índices
de grupo < ng > iguais à 29, 51, 72 e 96, duas curvas de 60◦, uma junção em Y, além dos
tapers e guias de acesso já abordados na Seção 8.2.2.

A Figura 8.17(a) exibe o diagrama esquemático da parte principal do divisor
de potência contendo esses elementos. A luz se propaga a partir da porta P1, que é a
entrada do dispositivo, para as portas de saída P2 e P3. A junção em Y, que é o objeto
principal de estudo nesse caso, é formada pela interconexão entre três guias dispostos
em ângulos de 120◦. Na região da junção foram inseridos os furos com raios rje, rjc e rjs,
que foram ajustados individualmente para obter a maior largura de banda possível em
cada um dos casos analisados. Através de algumas análises preliminares, verificou-se que
as melhores posições para esses furos são suas localizações originais na matriz periódica,
sem os deslocamentos dados por δ1 e δ2. Nesta imagem também são exibidas as curvas
de 60◦ do tipo C-9-2-R, formadas pela região com furos de raios rC e rr, além do refletor
introduzido para ampliar a largura de banda das mesmas. Os valores desses parâmetros
foram mantidos fixos conforme foi definido na Seção 8.3.2.

Nas Figuras 8.17(c-d) são exibidas as curvas de atenuação de um dispositivo
com < ng >= 51 em diferentes estágios do processo de otimização da junção em Y. Para
facilitar as análises, todas essas curvas exibem valores de atenuação em dB (αdiv) calculados
tomando como referência o espectro de transmissão na porta de saída do que seria uma
junção em Y ideal, ou seja, aquela hipoteticamente capaz de reproduzir todo o espectro de
transmissão do respectivo guia de onda com a metade de sua amplitude. Dessa forma, as
perdas observadas incluem apenas os efeitos combinados da junção em Y e das curvas de
60◦. Caso também sejam consideradas as atenuações devido aos acoplamentos, a diferença
seria de aproximadamente -1 dB. Esse valor também tem pouca influência na delimitação
das larguras de banda finais dos dispositivos.

A estratégia utilizada para encontrar as geometrias que pudessem garantir as
maiores larguras de banda possíveis foi primeiramente ajustar o valor de rjc/a desprezando
os furos com raios rje e rjs. Isso resultou na curva em verde exibida na Figura 8.17(c), que
corresponde à atenuação de um dispositivo com rjc/a = 0, 26, rje/a = 0, 00 e rjs/a = 0, 00.
Depois, foram alterados, conjuntamente, os furos indicados por rje e rjs até o valor final de
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Figura 8.17 – Diagrama esquemático de uma divisor de potência composto por guias de
onda otimizadas para operação em baixas velocidades de grupo, uma junção
em Y definida pelos conjuntos de furos com raios rje, rjc e rjs, além de duas
curvas C-9-2-R (a); Imagem obtida por MEV exibindo a região da junção
em Y de um divisor de potência com rje/a = rjc/a = rjs/a = 0, 26 (b);
Comparação entre os espectros de transmissão em duas situações: a primeira
é referente ao ajuste dos furos com raios rjc e rjs (c); e a segunda exibe os
resultados do ajuste de rje (d).

(a)

r
a

(b)

rCrr

rjs

rje

rr

P1

P2 P3 P1

P2P3

δ2 δ1

δ2δ1

rjc
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Fonte: Autor.

0,26a (curva em preto). Então, a partir desse ponto foram analisados, de forma individual,
os efeitos das dimensões de rje e rjs sobre o espectro de transmissão do dispositivo. Ainda
na Figura 8.17(c), observa-se a tendência de redução da atenuação causada pela junção
em Y na medida em que o valor de rjs diminui de 0,30a para 0,20a. Como valores muito
reduzidos de diâmetro aumentam as dificuldades encontradas nos processos de fabricação,
considerou-se então a exclusão desses furos por completo. Assim, o valor de rje foi variado
e, como demonstra a Figura 8.17(d), notou-se a existência de uma condição ótima com
rje/a = 0, 32. A comparação das curvas de atenuação nessa imagem demonstra que o valor
de rje influencia as zonas de baixos e altos índices de grupo de formas opostas. Enquanto
a região de baixos índices de grupo é beneficiada por valores menores de rje, a diminuição
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da atenuação dos modos ópticos com valores mais elevados de índice de grupo ocorre
quando o valor de rje cresce. No entanto, além do valor de 0,32a não é observada uma
redução significativa na atenuação desses modos. Na Figura 8.17(d) são incluídas as curvas
(vermelho e preto) das duas portas de saída do dispositivo com rje/a = 0, 32, rjc/a = 0, 26
e rjs/a = 0, 00. Como o dispositivo é simétrico, essas curvas coincidem perfeitamente.

Para efeito de comparação, além da análise de dispositivos com curvas tipo C-9-
2-R também foram estudados divisores de potência com curvas tipo C-14. As curvas de
atenuação dos dispositivos finais correspondentes à essas duas situações estão exibidas nas
Figuras 8.18(a-d). Para tornar as imagens mais claras, são exibidas as curvas de apenas
uma das portas de saída dos divisores de potência.

Figura 8.18 – Comparação entre os espectros de transmissão de uma das portas de divisores
de potência otimizados para < ng >= 29 (a), 51 (b), 72 (c) e 96 (b). As
estruturas C-14 possuem rje/a = rjc/a = rjs/a = 0, 26, enquanto as
estruturas C-9-2-R possuem rje/a = 0, 32, rjc/a = 0, 26 e rjs/a = 0, 00.

(a) (b)

(c) (d)

Fonte: Autor.

Em todas as curvas ocorrem a indicação de um aparente ganho em uma região
que se inicia em comprimentos de onda próximos da frequência de corte e se estendem
para além do espectro dos guias de onda. Em comprimentos de onda menores que a
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frequência de corte isso ocorre devido às franjas de interferência existentes nos espectros
de transmissão, que nesse caso, são mais intensas nos guias usados como referência. Além
da frequência de corte dos guias, o motivo do aparente ganho são os modos acoplados por
tunelamento na região do mini-gap, como já analisado na Seção 8.3.1.

Iniciando a análise pela situação com curvas tipo C-14, observa-se que foi possível
acoplar os modos da região de baixa GVD para as portas de saída dos dispositivos com
atenuações entre -0,5 e -3 dB. Isso foi possível ajustando os valores de rje, rjc e de rjs para
0,26a. Comparado com as curvas exibidas nas Figuras 8.12(a-d), as larguras de banda
exibidas nessa situação também se mantiveram constantes.

Um efeito ainda mais interessante é obtido na situação em que são utilizadas curvas
tipo C-9-2-R. Nessa situação a condição que resultou nos melhores resultados foi aquela
referente ao ajuste do dispositivo com < ng >= 51, ou seja, rje/a = 0, 32, rjc/a = 0, 26 e
rjs/a = 0, 00. Nesse caso, a atenuação na região de baixa GVD se aproxima de 0 dB e as
curvas são muito mais constantes, sem os vales inseridos nos dispositivos com curvas tipo
C-14. Todas as curvas seguem um perfil de decaimento na direção do limiar inferior da
banda muito semelhante aos exibido pelas curvas da Figura 8.16(a-d), porém, com uma
queda um pouco mais acentuada na transição entre as regiões de altas e baixas velocidades
de grupo. As larguras de banda observadas nas estruturas com < ng >= 51, 72 e 96
ficaram em torno de 40 nm, com uma redução média de 16 nm em relação às curvas em "S".
Já a largura de banda da estrutura com < ng >= 29 permaneceu praticamente constante
em torno de 30 nm. Isso indica que as perdas introduzidas pela presença da junção em Y
são bastante reduzidas, sendo limitadas em sua maior parte pelas curvas de 60◦.

Avaliando essas informações à luz das equações (5.37), (5.39) e (5.40), é possível
concluir que o a introdução dos refletores nas curvas tipo C-9-2-R torna esses elementos
mais fortemente acoplados. Assim, os tempos de decaimento τw1 e τw2, das curvas para
os guias de entrada/saída, são diminuídos e isso exige que a energia também flua mais
rapidamente para as saídas da junção em Y. Isso explica o motivo da eliminação dos furos
com raios rjs.

Na Figura 8.17(b) é exibida uma imagem obtida por MEV de uma junção em Y com
raios rje, rjc e rjs iguais a 214 nm. Apesar da presença de alguns resíduos provenientes da
corrosão do óxido enterrado, é possível verificar que esses furos puderam ser bem definidos.
Os estudos relacionados com as estruturas baseadas em curvas do tipo C-9-2-R foram
finalizados após a última rodada de fabricações e assim não foram fabricadas amostras
contendo essas estruturas. No entanto, o aspecto final do divisor de potência pode ser
visualizado na Figura 8.19, onde é exibida a distribuição do campo magnético HZ obtido
por FDTD ao longo da estrutura completa do divisor de potência com < ng >= 100. Na
simulação a fonte foi ajustada para o comprimento de onda de 1559 nm, correspondente à
região com GVD próxima de zero. Através dessa imagem é possível verificar que a onda
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eletromagnética é guiada através da estrutura com níveis imperceptíveis de reflexão. A
amplitude do campo é dividida igualmente entre as portas de saída e também não se
observa a deformação do modo óptico, que se propaga segundo um padrão de interferência
bem definido nas seções com baixa velocidade de grupo.

Figura 8.19 – Distribuição do campo magnético HZ calculado por FDTD através da
estrutura de um divisor de potência com < ng >= 100.

Fonte: Autor.

8.3.4 Análise da influência do desvio no diâmetro dos furos

Na análise dos resultados dos processos de fabricação foi constatado que o parâmetro
com o maior desvio em relação ao valor nominal foi a dispersão do diâmetro dos furos em
relação ao valor médio. Uma vez que se concluiu que as curvas de 60◦ são os elementos
mais críticos quando estas são integradas monoliticamente com guias de onda e junções
em Y, como no divisor de potência abordado na seção anterior, foram avaliadas as
influências das variações no diâmetro dos furos de curvas em "S". Nessa análise foi
realizado um procedimento semelhante ao descrito na Seção 8.1.1. No entanto, dessa
vez foram introduzidas variações progressivas no desvio padrão (σp/a) da distribuição
normal que caracteriza a intensidade dos desvios em relação ao diâmetro nominal dos
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furos. O resultado dos cálculos dos espectros de transmissão de curvas C-14 e C-9-2-R em
estruturas com < ng >= 51 são exibidos, respectivamente, nas Figuras 8.20(a) e (b).

Figura 8.20 – Comparação entre os espectros de transmissão de curvas C-14 (a) e curvas
C-9-2-R (b) com a variação progressiva do desvio introduzido no raio dos
furos.

(a) (b)

Fonte: Autor.

Ambas as estruturas exibem um aumento aproximadamente constante da atenuação
do sinal na medida em que o desvio padrão varia entre σp/a = 0, 00 e σp/a = 0, 03, com um
decaimento um pouco mais intenso na transição para σp/a = 0, 04. As regiões do espectro
mais afetadas pelos desvios introduzidos no diâmetro dos furos são aquelas com velocidades
de grupo mais reduzidas. O motivo para tal comportamento pode ser deduzido novamente
da maior interação entre os campos dos modos ópticos com velocidades de grupo mais
baixas e as fileiras de furos mais distantes do defeito linear. Na Figura 8.20(b) isso fica
mais evidente, pois comparando a atenuação sofrida nos diferentes regimes fica aparente a
menor atenuação dos modos da região linear, que, como foi verificado anteriormente, tem
interação mais restrita à primeira fileira de furos ao lado do defeito linear.

Comparando as Figuras 8.20(a) e (b) observa-se que a estrutura C-9-2-R é um
pouco mais robusta que a C-14 quanto aos desvios introduzidos nos diâmetros dos furos.
Para σp/a = 0, 02, que é um valor próximo ao desvio padrão medido experimentalmente
(σp/a = 0, 017) em estruturas como a apresentada na Figura 8.11(b), a atenuação verificada
na estrutura C-14 na região em torno de ng = 51 é de aproximadamente 0,5 dB maior
que a observada na estrutura C-9-2-R. Mesmo assim, em ambas as estruturas a atenuação
é menor que 3 dB para esse valor de desvio padrão. Dessa forma, é possível inferir que
mesmo com esse grau de desvios nos diâmetros dos furos observados nos processos de
fabricação, com a resolução dos problemas mais críticos, como a obstrução de furos no
processo de remoção do óxido enterrado e as pequenas irregularidades em suas geometrias,
seria possível construir e caracterizar as estruturas propostas.
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8.4 Conclusões Parciais

A figura de mérito
〈
vgn

′
g

〉
, introduzida nesse trabalho, demonstrou-se bastante

eficiente para indicar a capacidade de uma banda fotônica suportar baixas velocidades de
grupo e ao mesmo tempo baixos níveis de GVD, permitindo comparar de forma objetiva
estruturas diferentes e selecionar aquelas com as características desejadas. Com o auxílio
desse parâmetro foi possível encontrar guias de ondas com GVD muito próximos de zero e
velocidades de grupo bastante reduzidas. Através das análises realizadas constatou-se que
o parâmetro δ1 tem maior influência sobre a frequência de corte dos guias, enquanto o
parâmetro δ2 permite variar mais intensamente a velocidade de grupo.

A combinação entre as técnicas de truncamento da matriz periódica em uma posição
específica e da inserção de um taper para realizar uma transição gradual do índice de grupo
entre os guias com altas e baixas velocidades de grupo, que originalmente foram aplicadas
apenas aos guias W1, também se demonstrou eficiente para realizar o acoplamento entre
os guias ridge de acesso e os guias em cristal fotônico perturbados através das variações
nas posições das duas fileiras de furos mais próximas ao defeito linear.

Através de medidas experimentais foi possível determinar os índices de grupo e as
constantes de perdas por propagação dos guias monomodo e multimodo. Os valores dos
índices de grupo puderam ser comparados e validados através de cálculos numéricos. Já as
perdas por propagação indicaram valores bastante coerentes com relação à literatura sobre
o tema. Ainda foi possível comparar os espectros de transmissão de guias com < ng >=
51, 72 e 96 obtidos experimentalmente com aqueles oriundos de simulações numéricas.
Apesar do baixo nível do sinal medido, que dificultou bastante a caracterização óptica
dos dispositivos, a comparação com os espectros de transmissão calculados por FDTD
indicou excelente relação entre as posições das frequências de corte dos guias. Isso indica
que as metodologias utilizadas para modelar os dispositivos e calcular tanto os diagramas
de bandas quanto os espectros de transmissão estão adequadas.

Também foi confirmado que a estratégia apresentada em (50) para realizar o
casamento do índice efetivo entre os modos suportados por um guia W1 não perturbado e
por curvas de 60◦ na região de baixas velocidades de grupo, também é eficaz nos casos
aqui estudados, em que existe a presença de variações nas constantes de rede dos furos
localizados próximos às curvas. Com o raio rC ajustado em 0,26a foi possível acoplar os
modos próximos da frequência de corte dos guias com perdas ópticas totais menores que
3 dB nas curvas em "S". No entanto, foi observado que os pontos mais críticos exibidos
em (50), como algumas regiões com grande atenuação nos espectros de transmissão e suas
reduzidas larguras de banda, também foram reproduzidos por essas estruturas.

Uma análise mais minuciosa foi realizada para compreender o comportamento
observado nos espectros de transmissão das curvas em "S" tipo C-14 e com um entendimento
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mais claro a respeito da influência dos parâmetros geométricos, foi proposta uma alteração
na geometria, dando origem às estruturas identificadas por C-9-2-R. Com a inserção e
ajuste das dimensões de um refletor baseado em TIR e de dois furos fronteiriços a este,
reduzindo seus raios para 0,24a, a largura de banda medida nos espectros de transmissão
desses novos dispositivos foi estendida para além das regiões de baixas velocidades de
grupo, totalizando em média 56 nm nas estruturas com < ng >= 51, 72 e 96. O espectro
de transmissão desses dispositivos exibiu um comportamento muito mais uniforme, sem os
pontos de atenuação dos dispositivos com curvas tipo C-14, e as atenuações observadas
nas regiões dos espectros com baixa GVD permaneceram abaixo de 0,5 dB com relação
aos respectivos guias de onda.

Por fim, também foi analisado o comportamento de divisores de potência construídos
através da integração monolítica entre guias de onda, duas curvas de 60◦ e uma junção em Y.
Ajustando a geometria no entorno da junção em Y foi possível transmitir com pouquíssimas
perdas, e de forma simétrica, os modos ópticos ao longo de quase todo o espectro delimitado
pelas curvas de 60◦. Nas estruturas com curvas tipo C-14 os parâmetros rje, rjc e rjs foram
ajustados para 0,26a, o que significa uma dimensão de 214 nm considerando a constante
de rede adotada na fabricação dos dispositivos. Já nos divisores de potência baseados em
curvas tipo C-9-2-R os valores dos raios desses furos foram rje/a = 0, 32, rjc/a = 0, 26 e
rjs/a = 0, 00. As larguras de banda observadas nas estruturas com < ng >= 51, 72 e 96
ficaram em torno de 40 nm, com uma redução média de 16 nm em relação às curvas em
"S". A eliminação dos furos com raio rjs indica que a inserção dos refletores nas curvas,
antes moduladas apenas pela variação dos raios rC , diminuiu o tempo de decaimento
da energia acumulada na cavidade formada na região dessas curvas para os guias de
entrada/saída. Isso eliminou quase por completo as intensas ressonâncias exibidas nos
espectros de transmissão das estruturas C-14, e possibilitou obter as bandas relativamente
constantes.

Apesar de tudo isso, os dispositivos com < ng >= 29 apresentaram um comporta-
mento um pouco distinto dos demais. A banda TE11GAP desses guias de onda apresentou
um deslocamento desproporcionalmente maior em relação aos demais com respeito à
posição da banda do guia W1. Assim a região do mini-gap ficou muito mais estreita e
possibilitou a inserção de mais modos através do efeito de tunelamento. Além disso, a
largura de banda das curvas em "S" tipo C-9-2-R foi reduzida praticamente pela metade
devido à reflexões de parte dos modos localizados no início da região linear da banda.
Isso indica que existe um certo limiar para que o ajuste dos parâmetros δ1 e δ2 altere a
velocidade de grupo de forma mais ou menos escalonada, preservando, de forma geral, as
características de dispersão da banda TE11GAP. Possivelmente o motivo dessa diferença
de comportamento é a maior penetração dos campos na estrutura do cristal fotônico
em dispositivos com velocidades de grupo menores. Dessa forma, é necessário pesquisar
outros intervalos de δ1 e δ2 para verificar se o comportamento exibido pelas estruturas
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com < ng >= 51, 72 e 96, que quando otimizadas exibiram os mesmos valores de rC , rr,
rje, rjc e rjs, pode ser replicado para faixas com índices de grupo menores que 50.

Já as caracterizações ópticas não foram muito bem sucedidas. Além dos problemas
nos processos de fabricação relatados no Capítulo 7, também foi observado grande espa-
lhamento de luz nas seções suspensas dos guias de onda. A potência medida após guias
sem acoplamento com nenhum dispositivo, apenas com um trecho de aproximadamente
360 µm suspenso por esteios localizados a cada 10 µm, conforme imagens exibidas no
Apêndice A, indicaram uma redução de aproximadamente 15 dB com relação aos guias
sem nenhum trecho suspenso. Provavelmente esse espalhamento foi causado por uma
combinação de fatores, como a presença de imperfeições estruturais e variações do índice
efetivo entre as seções normais dos guias e as seções conectadas aos esteios introduzidos
para dar suporte aos mesmos após a remoção do óxido enterrado (ver Figura 7.7(d)). Com
níveis elevados de atenuação da potência óptica, apenas alguns dos dispositivos fabricados
puderam ser medidos. Dessa forma, não foi possível obter, como planejado, as curvas
espectrais da transmissão através das curvas e junções em Y, assim como também não foi
possível calcular o índice de grupo dos guias de onda através das franjas de interferência
no espectro dos interferômetros Mach-Zehnder.

Utilizando os dispositivos propostos em um sistema WDM com uma separação
espectral de 0,4 nm (50 GHz) a uma taxa de repetição de 40 GB/s, considerando apenas a
região do espectro com baixa velocidade de grupo e GVD, seria possível acomodar entre 7 e
15 canais, totalizando uma taxa total de 600 GB/s. Além disso, os valores de GVD obtidos
são muito próximos de zero e resultam em comprimentos de dispersão (LD = T 2

0 / |β2|)(73)
entre 43 e 351 mm para um pulso Gaussiano com T0 = 7.5 ps em um sistema de modulação
do tipo retorno-para-zero (do inglês, "return-to-zero"). Uma vez que com as velocidades de
grupo atingidas aqui seria possível construir moduladores ópticos ou linhas de atraso com
comprimentos L em escala micrométrica (31, 36), esses valores de LD seriam adequados
para realizar a propagação da pulsos ópticos praticamente sem distorções por GVD, pois
L permaneceria muito menor que LD (73), mesmo em taxas de repetição mais elevadas,
de 100 GB/s.
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9 CONCLUSÕES

Nesse trabalho foram estudados os aspectos teóricos e experimentais envolvidos na
integração monolítica entre guias de onda, curvas e junções em Y otimizados para operar
em regimes de baixas velocidades de grupo e GVD, fabricados em cristais fotônicos planares
de Si. A investigação abrangeu atividades bastante intensivas, tanto de simulações por
métodos numéricos, como de processos de fabricação dedicados à nanofotônica. De forma
geral, os estudos baseados em investigações através de simulações computacionais atingiram
os objetivos propostos. Uma série de ferramentas foram desenvolvidas e utilizadas com
êxito no estudo das características ópticas de estruturas com geometrias com elevado grau
de complexidade. No entanto, as atividades que envolveram processos experimentais se
desenvolveram de forma mais limitada devido às restrições orçamentárias e aos períodos nos
quais ocorreram as indisponibilidades de alguns equipamentos. Mesmo assim, os resultados
dos processos de fabricação podem ser considerados satisfatórios.

A metodologia desenvolvida para modelar as estruturas e obter suas características
ópticas a partir dos cálculos dos diagramas de bandas e espectros de transmissão/reflexão
se demonstrou bastante eficaz. A validades dessas informações pôde ser comprovada através
da excelente correspondência alcançada entre os resultados obtidos a partir de métodos
numéricos distintos, como o PWE e o FDTD, e também pela comparação entre os espectros
de transmissão obtidos por simulações numéricas e através de medidas experimentais.
Assim, foi possível conceber guias de onda com elevados índices de grupo e valores de
GVD extremamente reduzidos. Mesmo com a perturbação da constante de rede desses
guias, eles puderam ser acoplados de forma eficiente aos guias de acesso tipo ridge.

Análises detalhadas foram realizadas para identificar e descrever os mecanismos
responsáveis pelo comportamento óptico das estruturas propostas como o cristal fotônico
planar em Si, as curvas em "S" formadas pela integração entre os guias de onda condicio-
nados para determinados valores de < ng > e duas curvas de 60◦, e também do divisor de
potência construído através da integração monolítica de guias de onda, duas curvas de
60◦ e uma junção em Y. É possível afirmar que as curvas de 60◦ são os componentes mais
críticos dentro desse panorama. Isso é justificado pelo fato das mesmas serem os elementos
com menor grau de simetria. Porém, através da compreensão mais profunda dos efeitos
relacionados com os deslocamentos de cada uma das duas fileiras de furos adjacentes ao
defeito linear, foi proposta uma geometria na qual foi inserido, ao longo da primeira fileira
de furos na região das curvas, um refletor baseados em TIR. Com o ajuste adequado das
dimensões desse refletor e de mais 11 furos ao longo das duas primeiras fileiras ao redor da
curva foram obtidas bandas de frequências que se estendem através de aproximadamente
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56 nm a partir da frequência de corte de guias formados por estruturas com < ng > iguais
à 51, 72 e 96. Nessas bandas foi observado que essas curvas introduzem baixas perdas por
propagação nos modos ópticos localizados nas proximidades da frequência de corte, com
atenuações menores que 0,5 dB/curva quando comparados aos espectros de transmissão
dos próprios guias.

Assim, foi possível confirmar teoricamente a possibilidade de fabricar dispositivos
como os divisores de potência apresentados na Seção 8.3.3, formados pela integração
monolítica entre os guias de onda, duas curvas de 60◦ com geometria C-9-2-R e uma
junção em Y, também otimizada para ampliar ao máximo a largura de banda desses
divisores de potência. Nesse caso, as larguras de banda observadas nas estruturas com
< ng >= 51, 72 e 96 ficaram em torno de 40 nm, com uma redução média de 16 nm em
relação às curvas em "S", enquanto na estrutura com < ng >= 29 a largura de banda
sofreu pouca redução e se manteve próxima de 30 nm. Nas regiões de baixas velocidades de
grupo a atenuação total observada nos espectros de transmissão dos divisores de potência
foram de aproximadamente 1 dB. A eliminação dos furos com raio rjs, que compõem a
junção em Y, indica que a inserção dos refletores nas curvas, antes moduladas apenas
pela variação dos raios rC , diminuiu o tempo de decaimento da energia acumulada na
cavidade formada nessa região para os guias de entrada/saída. Com isso, foram eliminadas,
quase por completo, as intensas ressonâncias exibidas nos espectros de transmissão das
estruturas C-14, e isso possibilitou obter bandas relativamente constantes.

A análise de imagens dos dispositivos fabricados indicou um desvio entre o diâmetro
médio e o nominal dos furos em torno de 3 nm, ou seja, menor que 1 % da constante de rede.
No entanto, no desvio padrão foram constatadas variações em torno de 3% do raio dos furos.
Esses dados são próximos aos dos resultados apresentados na literatura relacionada ao tema
da pesquisa. No entanto, alguns pontos ainda devem ser aperfeiçoados, principalmente
na etapa de pós-processamento, para que os processos de fabricação apresentados aqui
permitam construir, localmente, dispositivos em cristais fotônicos planares de Si com a
mesma qualidade daqueles produzidos em centros de pesquisa no exterior. Apesar disso,
a análise realizada por FDTD de curvas em "S" perturbadas através da inserção de
desvios nos diâmetros dos furos do cristal fotônico demonstra que mesmo com esse nível
de dispersão no diâmetro dos furos seria possível verificar a existência de sinais com
atenuações menores que 3 dB nas regiões com baixas velocidades de grupo.

O baixo nível da potência medida através dos dispositivos fabricados nas amostras
1 e 2 não permitiu caracterizar as estruturas propostas com êxito. Não foi possível obter o
espectro de transmissão das curvas em "S" e dos divisores de potência e também não foi
possível calcular a curva espectral do índice de grupo dos guias de onda, como planejado.
A grande atenuação observada é resultado do espalhamento visualizado na região suspensa
dos guias de onda, combinada com as perdas ópticas dos próprios dispositivos devido
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à obstrução dos furos no processo de remoção do óxido enterrado. O primeiro destes
problemas pode ser contornado através da construção de uma máscara mais dedicada
para proteger toda a geometria dos dispositivos durante o processo de corrosão em BOE
e, dessa forma, evitar a suspensão dos guias. Outra medida necessária é a construção de
um taper invertido nas extremidades dos guias de acesso para diminuir as perdas nos
acoplamentos e diminuir a intensidade das franjas de interferência observadas nos espectros
de transmissão dos guias de onda. Algumas medidas também precisam ser adotadas para
diminuir a quantidade de furos obstruídos e ao mesmo tempo aumentar a qualidade da
geometria dos furos como um todo: i) otimizar os processos de escrita e corrosão para
obter menor dispersão nos valores dos raios dos furos com relação ao valor nominal para
evitar a ocorrência de furos com diâmetros muito reduzidos, o que dificulta a penetração
do BOE; ii) estudar a relação entre os parâmetros de aplicação, escrita e revelação do
ZEP520A e a resistência à corrosão por ICP-RIE com o objetivo de desenvolver máscaras
menos espessas, com menores razões de aspecto, e também aumentar a seletividade para
diminuir o desgaste da máscara de ZEP520A e assim reduzir as pequenas imperfeições
observadas nas bordas de alguns furos; iii) realizar o processo de corrosão úmida em um
ambiente com temperatura controlada para evitar variações na taxa de corrosão do BOE;
iv) diminuir um pouco a largura dos cristais fotônicos e aumentar as áreas laterais para
que o BOE possa penetrar mais facilmente e também para que os resíduos gerados possam
escoar com maior fluidez para fora das estruturas.

9.1 Trabalhos Futuros
Os resultados apresentados até aqui abrem um leque de possibilidades para o

avanço da pesquisa, tanto através da continuidade desse próprio trabalho, como também
em outras frentes. Após identificar os principais problemas nos processos de fabricação
dos dispositivos propostos, um primeiro trabalho seria alterar o projeto das amostras
pra incluir as alterações mencionadas anteriormente. Assim, estima-se que com poucas
rodadas de fabricação seria possível realizar a caracterização óptica de todos os dispositivos
contidos nessas amostras. A partir dessa pesquisa ainda seria possível iniciar uma série de
outras atividades de investigação, tanto relacionadas com a otimização de estruturas para
a construção de dispositivos, como através da investigação de efeitos físicos que mantêm
alguma relação com o controle da velocidade de grupo nos guias de onda. A investigação
de estruturas semelhantes com cobertura de óxido, ao invés da realização da suspensão
do filme fino de Si, seria também um passo significativo na busca por dispositivos mais
compatíveis com processos CMOS.

Entre os possíveis trabalhos, a construção de moduladores de amplitude baseados
em interferômetros Mach-Zenhder seria um passo natural a partir do que foi exposto aqui.
Isso poderia continuar sendo realizado em Si, manipulando seu índice de refração através
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da depleção de portadores de carga, assim como poderia expandir a pesquisa para outros
materiais como AlN, GaN, GaAs, Grafeno, e alguns polímeros. Dessa forma, poderia ser
estudada a relação entre o efeito eletro-óptico desses materiais e a variação da velocidade
de grupo, uma vez que a redução desta resulta em um aumento da densidade de energia,
que por sua vez aumentaria o fator de campo local e poderia causar o incremento da
susceptibilidade elétrica de segunda ordem. Com isso, componentes fotônicos ativos ainda
mais compactos poderiam ser obtidos. Outros dispositivos como linhas de atraso, memórias
e portas lógicas ópticas também poderiam ser investigados.

Com relação aos estudos envolvendo outros materiais, muitas das análises que foram
apresentadas aqui para os dispositivos em Si também foram realizadas considerando a
fabricação de estruturas em cristais fotônicos compostos por filmes finos de AlN depositados
por sputtering reativo. Foram realizados testes a respeito da corrosão de filmes finos de
SiO2 para a formação de uma máscara dura, bem como alguns ensaios da corrosão do
AlN após a definição dessa máscara. Esses estudos também poderiam ser concluídos e
comparados com os resultados alcançados em Si.

Outras possibilidades interessantes envolveriam a construção de dispositivos relaci-
onados com a investigação do efeito SBS (Stimulated Brillouin Scattering), a interação
entre luz e matéria, propagação de sólitons e medição de grandezas físicas.
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APÊNDICE A – AMOSTRA 1

Figura A.1 – Máscara com dispositivos acessados por guias monomodo.

Fonte: Autor.
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APÊNDICE B – AMOSTRA 2

Figura B.1 – Máscara com dispositivos acessados por guias multimodo.

Fonte: Autor.
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APÊNDICE C – CÓDIGOS PARA
SIMULAÇÕES COM MPB



D:\Doutorado\Tese\Dados-Graficos-Imagens\Geral\mpb-wg.ctl sexta-feira, 24 de novembro de 2017 11:30

; Cálculo do diagrama de bandas de um guia W1 utilizando MPB

; Autor: Emerson G. Melo

; -------------------- Parâmetros Externos ---------------------------------

(define-param R 300)

(define-param H-slab 600)

(define-param H-air 7000)

(define-param S-cell-size 7)

(define-param e-iso 12.0)

(define-param e-ext 1.0)

(define-param N-Bands 10)

(define-param N-Interp 4)

(set! R (/ R 1000.0))

(set! H-slab (/ H-slab 1000.0))

(set! H-air (/ H-air 1000.0))

; -------------------- Parâmetros Internos ---------------------------------

(define-param H (+ H-slab (* 2.0 H-air)))

(define eps (make dielectric (epsilon e-iso)))

(define eps-ext (make dielectric (epsilon e-ext)))

; -------------------- Configuração da Simulação ---------------------------------

(define geometry-hole

(list

(make cylinder (center 0 0 0) (radius R) (height H-slab) (material air))

)

)

(if (eqv? H-slab 0.0)

(begin

(set! default-material eps)

(set! geometry-lattice (make lattice

(size 1 S-cell-size no-size)

(basis1 (/ (sqrt 3) 2) 0.5)

(basis2 (/ (sqrt 3) 2) -0.5))

)

(set! geometry

(list

(make cylinder (center 0 0 0) (radius R) (height infinity) (material air))

)

)

(set! geometry

(append

(geometric-objects-lattice-duplicates geometry)

(list

(make cylinder (center 0 0 0) (radius R) (height infinity) (material eps))

(make cylinder (center 0 0 0) (radius R) (height infinity) (material air

))

)

)

)

)

(begin

(set! default-material eps-ext)

-1-
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(set! geometry-lattice (make lattice

(size 1 S-cell-size H)

(basis1 (/ (sqrt 3) 2) 0.5)

(basis2 (/ (sqrt 3) 2) -0.5))

)

(set! geometry

(append

(list

(make block (material eps) (center 0 0 0) (size infinity infinity H-slab

))

)

(geometric-objects-lattice-duplicates geometry-hole)

(list

(make cylinder (center 0 0 0) (radius R) (height H-slab) (material eps

))

(make cylinder (center 0 0 0) (radius R) (height H-slab) (material air

))

)

)

)

)

)

(define Gamma (lattice->reciprocal (vector3 0 0 0)))

(define Kl (lattice->reciprocal (vector3 0.5 0 0)))

(set! k-points (interpolate N-Interp (list Gamma Kl)))

(set! resolution 32)

(set! mesh-size 10)

(set! num-bands (+ N-Bands S-cell-size))

(run-te)

-2-
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#!/bin/bash

# Modelo de script para executar simulações com o MPB

# Autor: Emerson G. Melo

SCRIPT_DIR="$( cd "$( dirname "${BASH_SOURCE[0]}" )" && pwd )"

SOURCES="$SCRIPT_DIR/Sources/"

RESULTS="$SCRIPT_DIR/RESULTADOS/"

NPROC=4 # Número de processadores na simulação.

R=300

HSLAB=600 # Altura normalizada do PhC (0 = 2D) (* 1000)

HAIR=7000 # Altura normalizada da camada de ar (* 1000)

EISO=12.04 # Constante dielétrica

EEXT=1.0 # Constante dielétrica do material do meio externo

SCELL=13 # Quantidade de células unitárias na supercell

NB=10 # Número de bandas que serão calculadas

NINTER=10 # Número de pontos para interpolação

# Uncomment for cluster only!!

#export PATH=/scratch/egdmelo/mpb/bin:$PATH

#export LIB=/scratch/egdmelo/mpb/lib:$LIB

#export INCLUDE=/scratch/egdmelo/mpb/include:$INCLUDE

#export GUILE_WARN_DEPRECATED=detailed

#module load fftw/3.3.4-mpi-gnu

#module load h5utils/1.12.1-gnu

#module load ImageMagic

cd $SCRIPT_DIR

if [ -d "$RESULTS" ]

then

cd $SOURCES

cp "mpb-wg.ctl" $RESULTS

cd $RESULTS

else

mkdir $RESULTS

cd $SOURCES

cp "mpb-wg.ctl" $RESULTS

cd $RESULTS

fi

mpirun -np $NPROC mpb-mpi R=$R H-slab=$HSLAB H-air=$HAIR e-iso=$EISO e-ext=$EEXT N-Bands=$NB

N-Interp=$NINTER S-cell-size=$SCELL "mpb-wg.ctl" > "mpb-wg.out" 2>&1

-1-
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#!/bin/bash -v 

#PBS -S /bin/bash

#PBS -N CALC-WG

#PBS -l nodes=1:ppn=4

##PBS -o stdout_01

##PBS -e stderr_01

#PBS -l walltime=120:00:00

#PBS -l cput=1000:00:00

#PBS -q bigparallel

# Modelo de Job para executar scripts no Cluster Águia

date

### cd to directory where the job was submitted:

cd $PBS_O_WORKDIR

### determine the number of allocated processors:

NPROCS=`wc -l < $PBS_NODEFILE`

echo "----------------"

echo "PBS job running on: `hostname`"

echo "in directory:       `pwd`"

echo "nodes: $NPROCS"

echo "nodefile:"

cat $PBS_NODEFILE

echo "----------------"

ulimit -s unlimited

./run-mpb.sh

date

-1-
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APÊNDICE D – CÓDIGOS PARA
SIMULAÇÕES COM MEEP
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; Cálculo dos espectros de transmissão e reflexão utilizando MEEP

; Autor: Emerson G. Melo

; Geometria do dispositivo carregada no arquivo "device-1.txt"

; -------------------- Parâmetros Externos ---------------------------------

(define-param dev 0)

(define-param src-freq 0.4)

(define-param src-bw 0.2)

(define-param simmetry 0)

(define-param e-iso 12.0)

(define-param e-ext 1.0)

(define-param Dimension 0)

(define-param H-slab 600)

(define-param H-air 2000)

(define-param R 300)

; -------------------- Parâmetros Internos ---------------------------------

(set! H-slab (/ H-slab 1000.0))

(set! H-air (/ H-air 1000.0))

(set! R (/ R 1000.0))

(define mat-slab (make dielectric (epsilon e-iso)))

(define mat-hole (make dielectric (epsilon e-ext)))

(define H-PhC (+ H-slab 0))

(define H-hole infinity)

(define grid-res 20)

; Carregamento dos parâmetros da estrutura.

(include (string-append "./device-" (number->string dev) ".txt"))

(define H (+ H-PhC (* 2 H-air) (* 2 pml-yz)))

(if (eqv? Dimension 0) (set! H no-size))

; Fontes e Detectores.

(define src-pos (vector3 src-pos-x src-pos-y 0))

(define src-size (vector3 0 src-w 0))

(if (eqv? Dimension 1) (set! src-size (vector3 0 src-w H-slab)))

(define src-comp Ey)

(define nfreq 2000)

; Planos de detecção de fluxo.

(define trans-flux-pos (vector3 trans-pos-x-0 trans-pos-y-0 0))

(define trans-flux-size (vector3 0 trans-w-0 0))

(if (eqv? Dimension 1) (set! trans-flux-size (vector3 0 trans-w-0 H-PhC)))

(define ref-flux-pos (vector3 refle-pos-x-2 refle-pos-y-2 0))

(define ref-flux-size (vector3 0 refle-w-2 0))

(if (eqv? Dimension 1) (set! ref-flux-size (vector3 0 refle-w-2 H-PhC)))

(define probe-src (vector3 probe-x probe-y 0))

; ################## Construção do Problema ##########################.

; Configuração da geometria.

(set! geometry-lattice (make lattice (size L W H)))

-1-
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(if (eqv? Dimension 0)

(set! geometry phc-list-2d)

(set! geometry phc-list-3d)

)

(if (eqv? Dimension 0)

(set! pml-layers

(list

(make pml (thickness pml-x) (direction X))

(make pml (thickness pml-yz) (direction Y))

)

)

(set! pml-layers

(list

(make pml (thickness pml-x) (direction X))

(make pml (thickness pml-yz) (direction Y))

(make pml (thickness pml-yz) (direction Z))

)

)

)

(set-param! resolution grid-res)

(make source

(src (make gaussian-src (frequency src-freq) (fwidth src-bw)))

(component src-comp)

(center src-pos)

(size src-size)

)

(define trans

(add-flux src-freq src-bw nfreq

(make flux-region (center trans-flux-pos) (size trans-flux-size) (direction X) (

weight 1.0))

)

)

(define reflex

(add-flux src-freq src-bw nfreq

(make flux-region (center ref-flux-pos) (size ref-flux-size) (direction X) (weight

-1.0))

)

)

(if (eqv? simmetry 1.0)

(set! symmetries (list (make mirror-sym (direction Z) (phase 1))))

)

(run-sources+

(stop-when-fields-decayed 20 src-comp probe-src 1e-3)

(at-beginning

(if (eqv? Dimension 0)

(in-volume (volume (center 0 0 0) (size L W 0)) (with-prefix "d_h_"

output-epsilon))

(combine-step-funcs

(in-volume (volume (center 0 0 0) (size L W 0)) (with-prefix "d_h_"

output-epsilon))
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(in-volume (volume (center 0 0 0) (size L 0 H)) (with-prefix "d_v_"

output-epsilon))

)

)

)

)

(display-fluxes trans reflex)
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#!/bin/bash

# Modelo de script para executar simulações com o MEEP

# Autor: Emerson G. Melo

SCRIPT_DIR="$( cd "$( dirname "${BASH_SOURCE[0]}" )" && pwd )"

SOURCES="$SCRIPT_DIR/Sources/"

RESULTS="$SCRIPT_DIR/RESULTADOS/"

NPROC=4 # Número de processadores na simulação.

DEV=1 # Dispositivo a ser carregado.

SRCFREQ=0.3 # Frequência da fonte de luz.

SRCBW=0.1 # Valor esperado do fator de qualidade.

SIMM=1 # 0 - Sem simetria | 1 Com simetria.

DIME=1 # 0 - 2D | 1 = 3D.

R=300 # Raio normalizado do PhC  (* 1000)

HSLAB=600 # Altura normalizada do PhC  (* 1000)

HAIR=2000 # Altura da camada de ar  (* 1000)

EISO=12.04 # Constante dielétrica

EEXT=1.0 # Constante dielétrica do material do meio externo

# Uncomment for cluster only!!

#module load meep/1.3-openmpi-gnu

#module load harminv/1.4

#module load libctl/3.2.2-gnu

#module load h5utils/1.12.1-gnu

#module load ImageMagic

#export GUILE_WARN_DEPRECATED=detailed

cd $SCRIPT_DIR

if [ -d "$RESULTS" ]

then

cd $SOURCES

cp "meep-wg.ctl" $RESULTS

cd $RESULTS

else

mkdir $RESULTS

cd $SOURCES

cp "meep-wg.ctl" $RESULTS

cd $RESULTS

fi

mpirun -np $NPROC meep-mpi dev=$DEV src-freq=$SRCFREQ src-bw=$SRCBW simmetry=$SIMM Dimension=

$DIME R=$R H-slab=$HSLAB H-air=$HAIR e-iso=$EISO e-ext=$EEXT "meep-wg.ctl" > "$meep-wg.out" 2

>&1

grep -Po '(?<=flux1:, ).*' "meep-wg.out" > "$meep-wg.dat"

if [ $DIME -eq 0 ]; then

h5topng -c yarg -Z d_h_*.h5

rm d_h_*.h5

else

h5topng -c yarg -Z d_h_*.h5

h5topng -c yarg -Z d_v_*.h5

rm d_h_*.h5

rm d_v_*.h5

fi
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; Script simplificado para gerar o arquivo "device-1.txt" com a geometria para simulação no 

MEEP.

; Autor: Emerson G. Melo

; Carregar script no AutoCAD e executar o comando MEEPWG

(defun c:MEEPWG (/ file phcdata c i)

(setq file (open (getfiled "Specify an output file" "C:/" "TXT" 1) "w"))

(setq phcdata (ssget))

(setq L 0)

(setq W 0)

(setq pml-x 0)

(setq pml-yz 0)

; RETÃNGULO na camada SIZE define o tamanho total do grid.

(setq i 0)

(repeat (sslength phcdata)

(if (= "Size" (cdr (assoc 8 (entget (ssname phcdata i)))))

(progn

(setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname phcdata i)))

(vla-GetBoundingBox obj 'minpoint 'maxpoint)

(setq

minpt (vlax-safearray->list minpoint)

maxpt (vlax-safearray->list maxpoint)

)

(setq

L (+ (abs (car minpt)) (abs (car maxpt)))

W (+ (abs (cadr minpt)) (abs (cadr maxpt)))

)

)

)

(setq i (1+ i))

)

; RETÃNGULO na camada PML define a distância entre a borda do grid e fim da PML.

(setq i 0)

(repeat (sslength phcdata)

(if (= "PML" (cdr (assoc 8 (entget (ssname phcdata i)))))

(progn

(setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname phcdata i)))

(vla-GetBoundingBox obj 'minpoint 'maxpoint)

(setq

minpt (vlax-safearray->list minpoint)

maxpt (vlax-safearray->list maxpoint)

)

(setq

PML-L (+ (abs (car minpt)) (abs (car maxpt)))

PML-W (+ (abs (cadr minpt)) (abs (cadr maxpt)))

)

(setq

pml-x (/ (- L PML-L) 2.0)

pml-yz (/ (- W PML-W) 2.0)

)

)

)

(setq i (1+ i))

)

(write-line (strcat "(define L " (rtos L) ")") file)

(write-line (strcat "(define W " (rtos W) ")") file)

(write-line (strcat "(define pml-x " (rtos pml-x) ")") file)

(write-line (strcat "(define pml-yz " (rtos pml-yz) ")") file)
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; Definição da estrutura em 3D

(write-line "(define phc-list-3d (list" file)

; LINHA na camada WG para definir retângulos.

; Comprimento = comprimento da linha.

; Altura definida no parâmetro "THICKNESS" da linha.

(setq i 0)

(repeat (sslength phcdata)

(if (= "WG" (cdr (assoc 8 (entget (ssname phcdata i)))))

(progn

(if (= "LINE" (cdr (assoc 0 (entget (ssname phcdata i)))))

(progn

(setq ps (cdr (assoc 10 (entget (ssname phcdata i)))))

(setq pe (cdr (assoc 11 (entget (ssname phcdata i)))))

(setq w (cdr (assoc 39 (entget (ssname phcdata i)))))

(if (null w) (setq w 0))

(setq xs (car ps))

(setq ys (cadr ps))

(setq xe (car pe))

(setq ye (cadr pe))

(setq l (sqrt (+ (expt (- xe xs) 2) (expt (- ye ys) 2))))

(setq theta (atan (/ (abs (- ye ys)) (abs (- xe xs)))))

(setq e1-x (cos theta))

(setq e1-y (sin theta))

(setq e2-x (cos (+ theta (/ pi 2.0))))

(setq e2-y (sin (+ theta (/ pi 2.0))))

(write-line (strcat "(make block (center " (rtos (/ (+ xs xe) 2.0))

" " (rtos (/ (+ ys ye) 2.0)) " 0) (size " (rtos l) " " (rtos w) " 

H-slab) (e1 " (rtos e1-x) " " (rtos e1-y) " 0) (e2 " (rtos e2-x) " "

(rtos e2-y) " 0) (material mat-slab))") file)

)

)

)

)

(setq i (1+ i))

)

; CIRCUNFERÊNCIA na camada Holes para definir furos.

(setq i 0)

(repeat (sslength phcdata)

(if (= "Holes" (cdr (assoc 8 (entget (ssname phcdata i)))))

(if (= "CIRCLE" (cdr (assoc 0 (entget (ssname phcdata i)))))

(progn

(setq c (cdr (assoc 10 (entget (ssname phcdata i)))))

(write-line (strcat "(make cylinder (center " (rtos (car c)) " " (rtos (

cadr c)) " 0) (radius R) (height H-hole) (material mat-hole))") file)

)

)

)

(setq i (1+ i))

)

(write-line "))" file)

; Definição estrutura em 2D

(write-line "(define phc-list-2d (list" file)

; LINHA na camada WG para definir retângulos.

; Comprimento = comprimento da linha.

; Altura definida no parâmetro "THICKNESS" da linha.
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(setq i 0)

(repeat (sslength phcdata)

(if (= "WgPhC" (cdr (assoc 8 (entget (ssname phcdata i)))))

(progn

(if (= "LINE" (cdr (assoc 0 (entget (ssname phcdata i)))))

(progn

(setq ps (cdr (assoc 10 (entget (ssname phcdata i)))))

(setq pe (cdr (assoc 11 (entget (ssname phcdata i)))))

(setq w (cdr (assoc 39 (entget (ssname phcdata i)))))

(if (null w) (setq w 0))

(setq xs (car ps))

(setq ys (cadr ps))

(setq xe (car pe))

(setq ye (cadr pe))

(setq l (sqrt (+ (expt (- xe xs) 2) (expt (- ye ys) 2))))

(setq theta (atan (/ (abs (- ye ys)) (abs (- xe xs)))))

(setq e1-x (cos theta))

(setq e1-y (sin theta))

(setq e2-x (cos (+ theta (/ pi 2.0))))

(setq e2-y (sin (+ theta (/ pi 2.0))))

(write-line (strcat "(make block (center " (rtos (/ (+ xs xe) 2.0))

" " (rtos (/ (+ ys ye) 2.0)) " 0) (size (+ " (rtos l) " 

del-coupling) " (rtos w) " infinity) (e1 " (rtos e1-x) " " (rtos e1-y

) " 0) (e2 " (rtos e2-x) " " (rtos e2-y) " 0) (material mat-slab))")

file)

)

)

)

)

(setq i (1+ i))

)

; CIRCUNFERÊNCIA na camada Holes para definir furos.

(setq i 0)

(repeat (sslength phcdata)

(if (= "Holes" (cdr (assoc 8 (entget (ssname phcdata i)))))

(if (= "CIRCLE" (cdr (assoc 0 (entget (ssname phcdata i)))))

(progn

(setq c (cdr (assoc 10 (entget (ssname phcdata i)))))

(write-line (strcat "(make cylinder (center " (rtos (car c)) " " (rtos (

cadr c)) " 0) (radius R) (height infinity) (material mat-hole))") file)

)

)

)

(setq i (1+ i))

)

(write-line "))" file)

; Fontes e fluxos.

(setq src-pos-x 0)

(setq src-pos-y 0)

(setq src-w 0)

(setq i 0)

; LINHA na camada Source para definir posição e tamanho da fonte.

(repeat (sslength phcdata)

(if (= "Source" (cdr (assoc 8 (entget (ssname phcdata i)))))

(if (= "LINE" (cdr (assoc 0 (entget (ssname phcdata i)))))

(progn
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(setq ps (cdr (assoc 10 (entget (ssname phcdata i)))))

(setq pe (cdr (assoc 11 (entget (ssname phcdata i)))))

(setq src-theta (cdr (assoc 39 (entget (ssname phcdata i)))))

(if (null src-theta) (setq src-theta 0))

(setq xs (car ps))

(setq ys (cadr ps))

(setq xe (car pe))

(setq ye (cadr pe))

(setq src-pos-x (/ (+ xs xe) 2.0))

(setq src-pos-y (/ (+ ys ye) 2.0))

(setq src-w (sqrt (+ (expt (- xe xs) 2) (expt (- ye ys) 2))))

)

)

)

(setq i (1+ i))

)

(write-line (strcat "(define src-pos-x " (rtos src-pos-x) ")") file)

(write-line (strcat "(define src-pos-y " (rtos src-pos-y) ")") file)

(write-line (strcat "(define src-w " (rtos src-w) ")") file)

; LINHA na camada FluxTrans para definir posição e tamanho do monitor.

(setq trans-pos-x 0)

(setq trans-pos-y 0)

(setq trans-w 0)

(setq i 0)

(setq f 0)

(repeat (sslength phcdata)

(if (= "FluxTrans" (cdr (assoc 8 (entget (ssname phcdata i)))))

(if (= "LINE" (cdr (assoc 0 (entget (ssname phcdata i)))))

(progn

(setq ps (cdr (assoc 10 (entget (ssname phcdata i)))))

(setq pe (cdr (assoc 11 (entget (ssname phcdata i)))))

(setq xs (car ps))

(setq ys (cadr ps))

(setq xe (car pe))

(setq ye (cadr pe))

(setq trans-pos-x (/ (+ xs xe) 2.0))

(setq trans-pos-y (/ (+ ys ye) 2.0))

(setq trans-w (sqrt (+ (expt (- xe xs) 2) (expt (- ye ys) 2))))

(write-line (strcat "(define trans-pos-x-" (rtos f) " " (rtos trans-pos-x

) ")") file)

(write-line (strcat "(define trans-pos-y-" (rtos f) " " (rtos trans-pos-y

) ")") file)

(write-line (strcat "(define trans-w-" (rtos f) " " (rtos trans-w) ")")

file)

(setq f (1+ f))

)

)

)

(setq i (1+ i))

)

; LINHA na camada FluxRef para definir posição e tamanho do monitor.

(setq refle-pos-x 0)

(setq refle-pos-y 0)

(setq refle-w 0)

(setq i 0)

(setq f 0)
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(repeat (sslength phcdata)

(if (= "FluxRef" (cdr (assoc 8 (entget (ssname phcdata i)))))

(if (= "LINE" (cdr (assoc 0 (entget (ssname phcdata i)))))

(progn

(setq ps (cdr (assoc 10 (entget (ssname phcdata i)))))

(setq pe (cdr (assoc 11 (entget (ssname phcdata i)))))

(setq xs (car ps))

(setq ys (cadr ps))

(setq xe (car pe))

(setq ye (cadr pe))

(setq refle-pos-x (/ (+ xs xe) 2.0))

(setq refle-pos-y (/ (+ ys ye) 2.0))

(setq refle-w (sqrt (+ (expt (- xe xs) 2) (expt (- ye ys) 2))))

(write-line (strcat "(define refle-pos-x-" (rtos f) " " (rtos refle-pos-x

) ")") file)

(write-line (strcat "(define refle-pos-y-" (rtos f) " " (rtos refle-pos-y

) ")") file)

(write-line (strcat "(define refle-w-" (rtos f) " " (rtos refle-w) ")")

file)

(setq f (1+ f))

)

)

)

(setq i (1+ i))

)

; PONTO na camada Probe para definir posição e tamanho do monitor.

(setq i 0)

(repeat (sslength phcdata)

(if (= "Probe" (cdr (assoc 8 (entget (ssname phcdata i)))))

(if (= "POINT" (cdr (assoc 0 (entget (ssname phcdata i)))))

(progn

(setq c (cdr (assoc 10 (entget (ssname phcdata i)))))

(write-line (strcat "(define probe-x " (rtos (car c)) ")") file)

(write-line (strcat "(define probe-y " (rtos (cadr c)) ")") file)

)

)

)

(setq i (1+ i))

)

(setq i 0)

(close file)

(write-line "Dados gerados com sucesso!!!")

)
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