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NÃO-LINEARIDADE χ(2) E χ(3) EM MICRO-RESSOADORES FOTÔNICOS

BASEADOS EM SILÍCIO COM OSCILAÇÃO PARAMÉTRICA DO VISÍVEL AO

INFRAVERMELHO

Renato Ribeiro Domeneguetti, Ph.D.

Universidade de São Paulo 2018

Apresentamos neste trabalho o procedimento de engenharia de dispersão em chips

fotônicos compatíveis com tecnologia CMOS para conversão de frequências na es-

cala de centenas de Terahertz em micro-ressoadores. Esses sistemas apresentam

grande potencial para geração integrada de luz com propriedades não-clássicas

para uso em ciência de informação quântica. Este é o primeiro trabalho que uti-

liza a dispersão dos modos transversos elétrico ou magnético de ordem-superiores

para obter o comprimento de onda do zero de dispersão da velocidade de grupo

em 795 nm. Demonstramos que, com um delicado balanço entre os termos de

dispersão de segunda- e quarta-ordem, geramos dois feixes intensos que podem

compartilhar informação quântica entre linhas atômicas e a banda de telecomuni-

cação.





χ(2) and χ(3) NONLINEARITIES IN SILICON-BASED PHOTONIC

MICRORESONATORS WITH PARAMETRIC OSCILLATION FROM VISIBLE TO

INFRARED

Renato Ribeiro Domeneguetti, Ph.D.

Universidade de São Paulo 2018

We present in this work the proceedings of dispersion engineering in CMOS com-

patible photonic chips for frequency conversion in the scale of hundreds of Te-

rahertz in microresonators. These systems present great potential for integrated

light generation with non-classical properties for use in quantum information sci-

ence. This is the first work to use higher-order modes to obtain the zero disper-

sion wavelength close to 795 nm. We show that with a delicate balance between

second- and fourth-order dispersion terms, two intense beams are generated that

can possibly share quantum information between atomic lines and telecommuni-

cation band.





Em memória de minha mãe,

Safira Miranda Ribeiro
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INTRODUÇÃO

O micro-ressoador fotônico é um dispositivo compacto, na micro-escala de

chips, cuja principal importância é aprimorar a interação entre a luz e a matéria

em um espectro discreto de frequências. O pente de frequências, gerado em chip,

permite o desenvolvimento de instrumentos de medição extremamente precisos e

ultra-compactos, revolucionando a tecnologia de contagem de tempo [3], espec-

troscopia [4] e metrologia [5].

Microcavidade em guia de onda, formada por nitreto de silício envolto em dió-

xido de silício, confina fortemente o campo eletromagnético devido ao alto con-

traste nos índices de refração dos materiais. Além disso, o nitreto de silício é reco-

nhecido por possuir uma ampla janela espectral de transparência, desde o visível

até o infravermelho médio. O alto confinamento do campo e o longo tempo de

vida do fóton no interior da cavidade são apropriados para a conversão não-linear

de frequências, reduzindo o limiar de oscilação para o início do processo.

O nitreto de silício, em sua forma amorfa, tem as moléculas naturalmente or-

ganizadas de forma a apresentarem centro de simetria. Por causa da organização

centro-simétrica das moléculas, apenas o efeito não-linear de terceira-ordem χ(3) é

importante. O principal processo paramétrico é a mistura de quatro-ondas (FWM)

- do inglês - four-wave mixing, no qual, a interação de dois fótons do bombeio com o

meio não-linear, resulta no surgimento de um novo par de fótons em bandas late-

rais, sinal e complementar. Para a ocorrência do processo, duas condições de con-

servação devem ser satisfeitas: momento e energia. A conservação de momento é

garantida pelo casamento de fase. Nas proximidades do campo de bombeio, todos

os modos populados da cavidade propagam com a mesma velocidade de grupo e

sentem a mesma relação de dispersão. A conservação de energia ao longo de um
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amplo espectro de frequências impõe restrições na dispersão, porque a diferença

de frequência entre modos vizinhos da cavidade pode variar de acordo com a dis-

persão do material, da geometria, e do modo do campo, resultando em modos de

cavidade não equidistantes. No entanto, para modos próximos ao bombeio, o acú-

mulo na diferença em frequência entre modos vizinhos pode ser pequena a ponto

da conservação de energia e momento ainda serem obedecidas.

O mecanismo responsável pela geração de um pente de frequências largo re-

quer que a variação em frequência dos modos vizinhos da cavidade seja pequena.

Dessa forma, as primeiras bandas laterais geradas podem interagir entre si ge-

rando novos feixes pela mistura de quatro-ondas não degenerada. O processo em

cascata é observado notando, por exemplo, que o sinal gerado pode interagir com

o bombeio, resultando em um novo sinal de segunda-ordem, com respectiva con-

servação de energia. Após uma certa potência intracavidade, a interação se dá

exclusivamente entre campos gerados, expandindo a largura espectral do pente

até o ponto onde a variação dos modos cavitantes passa a ser considerável. Por-

tanto, se a dispersão da cavidade é pequena, processos sucessivos de FWM podem

ocorrer, gerando múltiplos feixes com frequências distintas igualmente espaçadas

e com coerência de fase [6, 7].

Sendo assim, a dinâmica de formação do pente com coerência de fase, também

conhecido como pente de frequências de modo travado, mode-locking, é fortemente

dependente da dispersão. Há uma variedade de micro-ressoadores que levam à

geração de pentes, indo desde materiais cristalinos [8, 9], em microdiscos de sí-

lica [10], e microesferas [11], além dos chips fotônicos planares em sílica [12] e

nitreto de silício [13]. Os diferentes dispositivos podem ser vistos na Figura 1.

Em nitreto de silício, já foi estudado o procedimento de geração de pentes de
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Figura 1: Diferentes micro-ressoadores integrados que levam à geração de
pente de frequências, incluindo diamante, nitreto de alumínio
AlN, arseneto de gálio AlGaAs, sílica sobre silício e nitreto de
silício. Figura retirada de [14].

frequências com um feixe de bombeio em infravermelho médio ∼ 2,6 µm [1], na

banda de telecomunicações [7], e em 1 µm [15]. No entanto, o processo de mis-

tura de quatro-ondas puro, com um feixe de bombeio inferior a 1 µm, nunca foi

observado. A geração de luz no visível é possível através do processo em cascata

de geração de terceiro-harmônico [16], ou através da não-linearidade de segunda-

ordem em cascata. O processo de geração de segundo-harmônico pode levar à

geração de luz em comprimentos de onda curtos a partir de um pente de frequên-

cias em telecom [17].

O processo de mistura de quatro-ondas originado por um feixe de bombeio

em 795 nm, por exemplo, é muito desejável. A região espectral cobrindo do

infravermelho-próximo ao visível é interessante para aplicações biológicas [18].

A geração de um pente de frequências nessa região espectral seria muito impor-

tante para espectroscopia de tecidos animais [19, 20, 21]. Neste caso, o pente de

frequências completamente caracterizado atuaria como uma régua, onde a medida

de frequência pode ser realizada comparando-a com as frequências que compõem

o pente.

Além de aplicações biológicas, a região espectral de interesse também cobre as

diversas linhas de absorção dos átomos alcalinos, importante para aplicações em

memória quântica [22, 23]. A produção de fótons em sintonia com linhas atômi-
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cas interconectadas com a banda de telecomunicação através de um dispositivo

integrado, compatível com tecnologia CMOS, é de grande interesse [24].

Neste trabalho, iremos nos concentrar no procedimento de engenharia de dis-

persão focado no estudo de geração das primeiras bandas laterais. Para potências

de bombeio baixas, são gerados apenas dois feixes espectralmente simétricos com

relação à frequência de bombeio. Estamos interessados em estudar o efeito da

dispersão total efetiva, caracterizada pela dispersão dos materiais e o efeito da ge-

ometria sobre o modo do campo transverso, de forma a projetar chips que gerem

luz em linhas atômicas específicas.

A principal dificuldade está em projetar uma geometria que leve o zero de dis-

persão da velocidade de grupo para comprimentos de onda inferiores a 1 µm [18].

A forte dispersão normal do nitreto de silício em comprimentos de onda mais cur-

tos impede o efeito da geometria sobre a dispersão efetiva do modo fundamen-

tal. Contudo, o efeito da geometria sobre a dispersão dos modos transversos de

ordem-superiores pode deslocar o zero de dispersão para comprimentos de onda

menores.

Em cavidades de fibras óticas, foi mostrado que para uma dispersão da veloci-

dade de grupo normal, que não satisfaz o casamento de fase, um termo negativo

de quarta-ordem de dispersão permite a observação de conversão de frequências

em bandas laterais com ampla separação espectral do bombeio [25]. Além desse

trabalho, recentemente foi demonstrado um processo semelhante em microesferas

de sílica em telecom [26]. Mas neste último trabalho, o processo era sintonizável.

Variando levemente a frequência de bombeio, as frequências em bandas laterais

variavam grandemente.

Esta tese tratará sobre esse efeito. Como este é o primeiro trabalho do grupo em
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São Paulo com guias de onda integrados, decidimos começar a descrição do pro-

jeto pelos conceitos básicos de ondas guiadas em um meio dielétrico. A tese será

dividida em três capítulos. No primeiro, iremos tratar da dinâmica dos campos

eletromagnéticos guiados através da reflexão interna total em um meio dielétrico.

Descreveremos também o processo de acoplamento entre dois guias de onda atra-

vés da reflexão interna total frustada. Falaremos sobre as definições das proprie-

dades dos modos transversos. E por fim, faremos uma breve introdução sobre as

relações de dispersão.

No segundo capítulo, irei tratar sobre a dinâmica linear dos micro-ressoadores.

Será desenvolvido o formalismo de entrada e saída de cavidades, em conjunto com

as definições dos principais parâmetros do ressoador. Em seguida, farei a descri-

ção sobre ótica não-linear em um material que apresenta uma quebra indetermi-

nada do centro de simetria do material amorfo. Em particular, descreverei sobre o

projeto de uma microcavidade integrada para geração de segundo-harmônico, e a

tentativa de observação do processo inverso, a conversão paramétrica descendente

de segunda-ordem. Por fim, exponho as dificuldades em produzir este último pro-

cesso, e como isto levou à observação da conversão paramétrica de frequências a

partir do processo de mistura de quatro-ondas.

No último capítulo exponho os resultados obtidos com a engenharia de dis-

persão para a geração de bandas laterais espectralmente separadas do feixe de

bombeio com base no termo de quarta-ordem da dispersão.
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CAPÍTULO 1

ELETROMAGNETISMO EM MEIO DIELÉTRICO

1.1 Ondas eletromagnéticas na matéria

O eletromagnetismo clássico, incluindo a propagação da luz na matéria, é gover-

nado pelas equações de Maxwell. No sistema internacional de unidades (SI), elas

são
∇ · B = 0, ∇ × E + ∂B

∂t
= 0,

∇ · D = ρ, ∇ ×H − ∂D
∂t
= J,

(1.1)

onde E e H são os campos elétrico e magnético, D = ϵE e B = H/µ são as densi-

dades de fluxo elétrico e magnético, ρ e J são as cargas e densidade de corrente

livres, respectivamente. A derivação destas equações e a maioria das expressões

definidas nesta seção podem ser encontradas em [27].

Iremos nos restringir à propagação dos campos dentro de um meio dielétrico

misto, formado por uma composição de regiões com materiais dielétricos homo-

gêneos em função da posição r, no qual a estrutura não varia com o tempo, e não

há cargas e densidade de corrente livres. Com esse meio material em mente, no

qual pode haver propagação da luz, podemos assumir ρ = 0 e J = 0 1.

As equações de Maxwell constituem um conjunto de equações diferenciais par-

ciais de primeira ordem acopladas em E e H. O desacoplamento é feito aplicando

o rotacional nas duas equações à direita de (1.1), e manipulando adequadamente

suas expressões. Obtemos ao final deste procedimento, equações diferenciais par-

ciais de segunda ordem desacopladas para E e H, que as identificamos como equa-
1Essas condições são válidas para cargas e densidade de corrente livres, apesar de haver acú-

mulo de densidade de cargas nas interfaces dos meios dielétricos.
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ções de ondas tri-dimensionais. Para o campo elétrico temos, por exemplo,

∇2E = µϵ ∂
2E
∂t2 , (1.2)

onde observamos que a velocidade da luz no meio é dada por v = 1/√µϵ. Uma

equação idêntica é obtida para o campo magnético H. Os parâmetros ϵ e µ são

chamados de constante dielétrica e permeabilidade magnética, respectivamente.

Para uma onda eletromagnética propagando no vácuo, o valor da velocidade da

luz foi definida em c = 299 792 458 m/s [28].

Procurarei utilizar neste capítulo o sistema natural de unidades, no qual gran-

dezas fundamentais, como por exemplo a velocidade da luz no vácuo c, são con-

sideradas como grandezas definidoras de escala, cujos valores são unitários. Isso

implica em normalizar a constante dielétrica e a permeabilidade magnética por

seus valores de vácuo, isto é, ϵ0 = µ0 = 1. Nesse sistema de unidades as equações

de Maxwell (1.1) são adimensionais. Na prática, quase todos os cálculos que serão

feitos neste capítulo, e nos posteriores, serão sempre razões entre duas quantidades

compatíveis, como por exemplo a reflexão de um campo normalizado pelo campo

incidente, cancelando, de qualquer forma, unidades representativas de grandezas

mensuráveis. Portanto, caso seja dito o contrário, as expressões matemáticas serão

dadas no sistema natural de unidades, mas os gráficos, quando julgar necessário

a comparação com valores familiares de laboratório, irei mostrar no sistema inter-

nacional de unidades. Por exemplo, vimos que a velocidade da luz em um meio

material descrito por ϵ e µ é dada por 1/√ϵµ. A normalização da constante dielé-

trica e da permeabilidade magnética por seus valores de vácuo, levam à definir a

velocidade da luz no meio por

v =
1
n
, (1.3)

onde n ≡ √ϵµ é o índice de refração do material, e v é dado em unidades de c no
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sistema internacional.

Em praticamente todos os meios materiais, o índice de refração do meio é maior

do que o índice de refração do vácuo, logo a luz viaja mais lenta no meio material 2.

Além disso, para frequências óticas, a magnitude da permeabilidade magnética µ

dos materiais é próxima de seu valor de vácuo. Portanto, aproximando µ ≈ µ0,

vemos que o índice de refração do material e a constante dielétrica obedecem a

relação

n !
√
ϵ. (1.4)

De forma geral, pode haver uma dependência complicada do índice de refra-

ção no material, variando localmente de ponto a ponto, ou com relação à direção

de propagação do campo. Além disso, seu valor pode variar para campos com

frequências distintas. Para o propósito do meu trabalho, irei descartar as primeiras

dependências, considerando materiais homogêneos e isotrópicos. No entanto, a

dependência do índice de refração com a frequência é de crucial importância, pois

como veremos, é justamente essa qualidade que permite conseguirmos um com-

portamento adequado no guiamento do campo eletromagnético. Assim sendo,

apesar de não haver uma dependência explícita da frequência na representação de

ϵ ou n, nunca iremos tratá-las como constantes.

1.1.1 Ondas planas monocromáticas

A descrição da onda eletromagnética monocromática é feita através da oscilação

temporal dos campos com frequênciaω, e a cada valor de frequência está associada
2O índice de refração do plasma pode ser inferior ao do vácuo, e a velocidade de fase de uma

onda plana infinita será consequentemente superior ao limite máximo da velocidade da luz em
vácuo. Contudo, não há transmissão de informação em uma frente de onda plana.
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uma energia. Uma onda deste tipo propagando na direção k̂, sem dependência dos

campos nas direções ortogonais, é chamada de onda plana, porque os campos são

uniformes nas direções transversas à propagação. Esses campos são representados

por vetores complexos

E(r, t) = E0ei(k·r−ωt), H(r, t) = H0ei(k·r−ωt), (1.5)

onde E0 e H0 são as amplitudes complexas dos campos. Os campos elétrico e mag-

nético físicos são obtidos extraindo a parte real de (1.5).

O vetor que acompanha o termo de propagação no argumento da exponencial

é conhecido como vetor de onda ou constante de propagação k. A direção do ve-

tor de onda, representada pelo vetor unitário k̂, indica a direção de propagação

da onda. Enquanto que sua magnitude associa a distância de propagação em uni-

dades de comprimento de onda no vácuo, ou seja, |k| = 2π/λ. No entanto, para

uma onda monocromática de frequência ω propagando em um meio material, o

comprimento de onda associado a ela difere de seu comprimento no vácuo, justa-

mente porque suas velocidades são diferentes. Dessa forma, é importante ter em

mente que, na ausência de efeitos não-lineares, a frequência do campo é mantida

constante, mas a velocidade e o vetor de onda obedecem a relação

v =
ω

|k(ω)| , (1.6)

onde k(ω) é o vetor de onda no meio material, que está associado ao seu valor

em vácuo k0 através do índice de refração do meio material, |k(ω)| = n(ω)|k0| . A

velocidade definida pela equação (1.6) é conhecida como velocidade de fase da

onda.

Na ausência de cargas elétricas livres, lemos nas equações de Maxwell (1.1)

que ∇ · E = ∇ · H = 0. Isso implica que os campos oscilantes da onda plana são
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transversos à direção de propagação

k̂ · E0 = k̂ ·H0 = 0. (1.7)

Além disso, pela lei de Faraday, ∇ × E = −∂B/∂t, vemos que os campos elétrico e

magnético precisam ser mutualmente transversos, ou compactamente

H0 =
1
v

(k̂ × E0). (1.8)

Portanto, a propagação da onda eletromagnética plana monocromática em um

meio dielétrico consiste na oscilação mutualmente transversa e em fase dos cam-

pos eletromagnéticos.

1.1.2 Energia e momento da onda eletromagnética

A energia por unidade de volume armazenada nos campos eletromagnéticos é

u =
1
2

(
D2 + H2

)
, (1.9)

e é carregada pela onda plana na mesma direção de propagação. O fluxo da den-

sidade de energia, energia por unidade de área e por unidade de tempo, transpor-

tada pelos campos é dado pelo vetor de Poynting

S = E ×H. (1.10)

A média temporal do fluxo de energia é dado pela parte real do vetor de Poynting

complexo

S = 1
2

E ×H∗. (1.11)

O campo eletromagnético, além de carregar energia, também carrega momento. O

momento armazenado pelos campos é

P = 1
v2 S. (1.12)
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O período da luz eletromagnética, na escala de terahertz, é da ordem de ∼ ×10−15

s, rápido o suficiente para que seja impossível sua detecção temporal. Portanto,

qualquer tentativa de medir a frequência ótica do campo englobará muitos ciclos.

Dessa forma, é conveniente definir a intensidade do campo, dado pela média tem-

poral por unidade de área da potência do campo

I ≡ ⟨S ⟩ = 1
2

vϵE2
0, (1.13)

válido para uma onda plana monocromática.

1.1.3 Reflexão e transmissão na interface dielétrica

Em geral, os campos eletromagnéticos E e H podem ser descontínuos na interface

entre dois meios materiais, ou na superfície que possui densidade de cargas ou

correntes livres. A forma explícita destas descontinuidades podem ser deduzidas

das equações de Maxwell [27]

(D1 − D2) · n = ρ, (H1 −H2) · n = 0,

(E1 − E2) × n = 0, (H1 −H2) × n = J × n,
(1.14)

onde n é um vetor unitário normal à superfície. Para nossa estrutura, vamos assu-

mir a ausência de cargas e correntes livres.

A onda eletromagnética ao atingir uma superfície dielétrica, formada por dois

materiais descritos pelos índices de refração n1 e n2, dá origem a uma onda refle-

tida, que propaga no mesmo material da onda incidente, e a uma onda transmitida

propagante no meio material descrito por n2, também chamada de onda refratada.

Esses campos são descritos pelos vetores complexos

E j(r, t) = E0 je
i(k j·r−ω jt), H j(r, t) =

1
v j

(k̂ j × E j), (1.15)
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onde o índice j= I, T ou R, associa o vetor complexo ao campo incidente, transmi-

tido ou refletido, respectivamente. A frequência dos três campos é a mesma, e é

definida pelo laser que gerou a onda incidente. Tendo em vista a expressão (1.6),

temos

kI = kR =
n1

n2
kT . (1.16)

A existência das condições de contorno (1.14) na interface dielétrica, que esco-

lheremos como o plano definido por z = 0, precisa ser satisfeita em todos os pontos

e em qualquer tempo, isso implica em fazer os argumentos das exponenciais dos

campos iguais

(kI · r)z=0 = (kR · r)z=0 = (kT · r)z=0, (1.17)

independente da natureza das condições de contorno. Vemos imediatamente

pela (1.17) que os três vetores de ondas devem estar sobre o mesmo plano. Além

disso, escolhendo o plano y = 0, vemos que

kI sin θI = kR sin θR = kT sin θT . (1.18)

Como kI = kR, temos que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E a

lei de Snell é
sin θT

sin θI
=

n1

n2
, (1.19)

ver Figura 1.1.

Para materiais dielétricos, as condições de contorno (1.14) exigem que as com-

ponentes normais à superfície dos campos D e H sejam contínuas, e as componen-

tes tangenciais dos campos E e H sejam contínuas. Em termos dos campos (1.15),
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Figura 1.1: Onda incidente descrita por kI numa interface dielétrica, dá
origem a uma onda refletida kR e outra transmitida kT .

temos
[ϵ1(EI + ER) − ϵ2ET ] · n = 0,

(kI × EI + kR × ER − kT × ET ) · n = 0,

(EI + ER − ET ) × n = 0,

(kI × EI + kR × ER − kT × ET ) × n = 0.

(1.20)

Para a aplicação das condições de contorno (1.20), é conveniente analisar dois

casos separados. O primeiro caso, quando a polarização do campo (direção do

campo elétrico) é normal ao plano de incidência, formado pelos vetores n e k̂. E

o segundo caso, quando a polarização é paralela ao plano de incidência, ver Fi-

gura 1.2.
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Figura 1.2: Reflexão e refração da onda eletromagnética em termos da po-
larização (a) normal e (b) paralela do campo elétrico.

Polarização normal ao plano de incidência

A terceira e a quarta equações de (1.20) levam a

EI + ER − ET = 0,

n1(EI − ER) cos θI − n2ET cos θT = 0.
(1.21)

As amplitudes dos campos elétricos refletido e transmitido normalizados pelo

campo incidente são

ER

EI
=

n1 cos θI −
√

n2
2 − n2

1 sin2 θI

n1 cos θI +
√

n2
2 − n2

1 sin2 θI

,

ET

EI
=

2n1 cos θI

n1 cos θI +
√

n2
2 − n2

1 sin2 θI

,

(1.22)

onde usamos a lei de Snell (1.19) para eliminar a dependência do ângulo transmi-

tido.
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Polarização paralela ao plano de incidência

A terceira e a quarta equação da (1.20) levam a

(EI − ER) cos θI − ET cos θT = 0,

n1(EI + ER) − n2ET = 0.
(1.23)

Novamente podemos escrever as amplitudes refletida e transmitida dos campos

elétricos normalizados pela amplitude do campo incidente,

ER

EI
=

n2
2 cos θI − n1

√
n2

2 − n2
1 sin2 θI

n2
2 cos θI + n1

√
n2

2 − n2
1 sin2 θI

,

ET

EI
=

2n1n2 cos θI

n2
2 cos θI + n1

√
n2

2 − n2
1 sin2 θI

.

(1.24)

Essas equações são conhecidas como equações de Fresnel. Para uma incidência

normal à superfície dielétrica (θI = 0), a polarização do campo não está bem defi-

nida com relação a um plano de incidência, logo, ambas as equações (1.22) e (1.24)

resultam em

ER

EI
=

n1 − n2

n1 + n2
,

ET

EI
=

2n1

n1 + n2
.

(1.25)

Para a onda refletida, quando n2 > n1, o campo refletido recebe uma fase adicional

negativa. O campo transmitido está sempre em fase com o campo incidente.

É mais interessante a razão entre as intensidades do que a razão entre as am-

plitudes, porque essa fornece diretamente a fração da energia do campo incidente

que será dividido entre os campos refletido e o transmitido. Pela (1.13) temos

R =
(

ER

EI

)2

=

(
n1 − n2

n1 + n2

)2

,

T =
n2

n1

(
ET

EI

)2

=
4n1n2

(n1 + n2)2 ,

(1.26)

15



onde R e T são os coeficientes de reflexão e transmissão, respectivamente. Por

exemplo, para um feixe de luz com incidência normal à interface dielétrica for-

mada por nitreto de silício (Si3N4) (n1 = 2) e ar (n2 = 1), a reflexão de Fresnell corres-

ponde a aproximadamente 11% da potência do campo incidente, sendo um total

de 89% transmitido.

Ângulo de Brewster

No caso da incidência com polarização paralela ao plano de incidência, existe um

ângulo de incidência, chamado de ângulo de Brewster, no qual não há onda re-

fletida. Encontramos pela (1.24) que o campo refletido é zero para o ângulo de

Brewster

θB = tan−1
(
n2

n1

)
. (1.27)

Se a onda plana incidente tiver uma mistura de polarizações e ângulo de incidência

igual ao ângulo de Brewster, a onda refletida será completamente polarizada na

direção ortogonal ao plano de incidência. Esse comportamento pode ser utilizado

para maximizar a transmissão de um feixe de luz propagante através de um meio

material.

Reflexão total

Quando a onda incidente está em um meio dielétrico descrito por um índice de re-

fração maior do que o meio descrito da onda refratada (n1 > n2), a lei de Snell (1.19)

mostra que, se n1 > n2 , então θT > θI . Consequentemente, θT = π/2 quando θI = θ0,

onde

θ0 = sin−1
(
n2

n1

)
. (1.28)
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Para ondas incidentes com θI = θ0, a onda refratada propaga-se paralelamente à

superfície, e não há fluxo de energia através da superfície. Portanto, para ondas

com este ângulo de incidência, acontece a reflexão total.

Para ângulos de incidência maiores do que θ0, notemos primeiramente que

sin θT > 1. Isso significa que θT é um ângulo complexo com um cosseno puramente

imaginário

cos θT = i

√(
sin θI

sin θ0

)2

− 1, (1.29)

com θI > θ0. O significado destas grandezas complexas tornam-se claras quando

consideramos o vetor de onda do campo transmitido

eik2·r = eik2(x sin θT+z cos θT ) = e−αzeik′2 x, (1.30)

onde

α ≡ 2π
λ

√
n2

1 sin2 θI − n2
2 (1.31)

é o fator de decaimento e k′2 ≡ (sin θI/ sin θ0)k2. Isso mostra que para θI > θ0, a

onda refratada propaga-se paralelamente ao eixo x, definido na Figura 1.1, e decai

exponencialmente na direção z além da interface dielétrica.

Para uma onda propagante do nitreto de silício (n1 = 2) para o dióxido de silício

(SiO2) (n2 = 1, 45), o ângulo da onda incidente para ocorrer reflexão total é de apro-

ximadamente 46◦. Para ângulos maiores do que este, ainda ocorre reflexão interna

total, mas parte do onda propaga-se além da interface dielétrica com decaimento

exponencial, como pode ser visto na Figura 1.3. A parte do campo que propaga-se

por fora da região interna, descrita pelo maior índice de refração dos dois meios

dielétricos, é chamado de onda evanescente.

Ainda que exista parte do campo pelo outro lado da superfície dielétrica, não

há fluxo de energia através da superfície. A falta do fluxo de energia pode ser ve-
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Figura 1.3: Onda evanescente originada por um campo ótico em dois com-
primentos de onda, 1560 nm e 780 nm, propagante do nitreto
de silício para o óxido de silício com ângulo de incidência de
50◦.

rificada calculando-se a média temporal da componente normal do vetor de Poyn-

ting (1.11) na superfície

S · n = 1
2

Re[n · (ET ×H∗T )]. (1.32)

Usando H∗T = kT × E∗T , encontramos que

S · n = 1
2

Re
{
n · [ET × (kT × E∗T )]

}
=

1
2

Re[(n · kT )|E0T |2], (1.33)

onde usamos a transversalidade do campo elétrico. Como n · kT = kT cos θT é um

imaginário puro, temos que S · n = 0. Portanto, não há fluxo de energia na direção

normal à superfície dielétrica quando o ângulo de incidência da onda é maior que

o ângulo da reflexão total. No entanto, com a aproximação de um terceiro meio

dielétrico do meio com maior índice de refração, deixando o meio da onda evanes-

cente como uma fenda, haverá fluxo de energia caso o índice de refração do meio

dielétrico aproximado seja maior que o do meio da onda evanescente, processo co-

nhecido como reflexão total frustrada, ver Figura 1.4. Veremos a seguir como esse

processo é importante para o acoplamento entre dois guias de onda.
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1.1.4 Reflexão total frustrada

Quando a luz incide na interface entre dois meios dielétricos, descritos por n1 e n2,

parte dela é transmitida para meio (2) e a outra parte é refletida e permanece no

meio (1). Se, por outro lado, o índice de refração do meio (1) é superior ao índice

de refração do meio (2), pode acontecer reflexão total caso o ângulo de incidência

do feixe seja maior do que o ângulo crítico (1.28). Neste caso, o campo incidente

é refletido completamente, mas parte dele é estendido pela onda evanescente. As

relações de Fresnell (1.22) e (1.24) caracterizam a dinâmica dos campos em termos

da polarização, amplitude e fase.

Um efeito interessante acontece quando um terceiro meio, descrito por n3, é

aproximado do primeiro meio, deixando apenas uma camada de espessura fina

do segundo meio. Neste caso, pode haver uma penetração da onda evanescente

ao meio aproximado, com fluxo de energia. Como a onda evanescente propaga-se

em uma direção paralela à interface dielétrica, não há deslocamento de fase entre

a onda refletida e a transmitida. Dizemos que a reflexão total é “frustrada”, e para

que o processo ocorra eficientemente, a espessura da camada do segundo meio

precisa ser da ordem do comprimento de onda do campo. A Figura 1.4 mostra a

geometria da propagação da onda através de um filme fino de espessura d.

Para uma onda propagante no meio (1), incidindo na interface dielétrica com

ângulo θ1, o campo elétrico refletido total ER pode ser escrito em termos do campo

incidente EI , com contribuição da parte refletida, representado pelo coeficiente de

amplitude de reflexão r12, mais as componentes transmitidas do meio (2) para o

meio (1), descrito pelos coeficientes de amplitude de transmissão t12 e t21, junta-

mente com as reflexões r21 e r23, onde os índices ab informam o sentido de transmis-

são ou reflexão da onda, do meio a para o meio b. As relações entre os diferentes
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Figura 1.4: Reflexão e transmissão através de um filme homogêneo.

sentidos podem ser obtidas assumindo um meio sem perdas, ou mais especifica-

mente, assumindo simetria de reversão temporal. Elas são dadas pelas relações de

Stokes [29]

r12 = −r21,

t12t21 + r2
12 = 1.

(1.34)

A soma sobre todas as contribuições refletidas e transmitidas pode ser escrita

na forma de uma série geométrica, como comumente é feito para a obtenção dos

campos refletido e transmitido de uma cavidade Fabry-Perot [30]. Levando em

consideração as relações de Stokes, temos

reiφ ≡ ER

EI
=

r12 + r23eiδ

1 + r12r23eiδ . (1.35)

onde δ é o termo de defasagem devido à propagação d no meio (2). No entanto,

vimos que para uma onda evanescente, a constante de propagação na direção orto-

gonal à interface é dada por um termo puramente imaginário iα, quando (θ > θ0),

ver equação (1.31). Dessa forma, a defasagem da onda é dada por

δ = iα2d. (1.36)
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É interessante notar que a única diferença dessa descrição com relação à descri-

ção de uma cavidade, é que o termo de fase é puramente imaginário, indicando a

não existência de onda no meio intermediário, mas simplesmente um decaimento

exponencial.

Quando n3 > n2, uma pequena parte do decaimento do campo pode alcançar

o meio dielétrico (3), e sofrer refração. Assim sendo, parte da energia da onda

evanescente é transferida para aquele meio, havendo um acoplamento do campo

propagante no meio (1) para o meio (3). Dessa forma, os coeficiente de amplitude

de reflexão podem ser representados apenas por uma fase, ou seja

r12 ≡ eiδ12 ,

r32 ≡ eiδ32 = −r23.
(1.37)

Pelas relações de Fresnell (1.22) e (1.24), podemos escrever os coeficientes de am-

plitude de reflexão rab para as polarizações paralela e perpendicular ao plano de

incidência. Separando os termos de fase, e substituindo na (1.35), obtemos a trans-

missão da onda evanescente T = 1 − |r|2 pela relação [31]

1
T
= a sinh2(y) + b, (1.38)

onde

y =
2πd
λ

√
n2

1 sin2 θ1 − n2
2, (1.39)

e a e b assumem as componentes perpendiculares e paralelas dadas por

a⊥ =
(N2 − 1)(n2N2 − 1)

4N2 cos θ1(N2 sin2 θ1 − 1)(n2 − sin2 θ1)1/2
,

a∥ = (a⊥/n2)[(N2 + 1) sin2 θ1 − 1][(n2N2 + 1) sin2 θ1 − n2],
(1.40)

e

b⊥ =
[(n2 − sin2 θ1)1/2 + cos θ1]2

4 cos θ1(n2 − sin2 θ1)1/2
,

b∥ =
[(n2 − sin2 θ1)1/2 + n2 cos θ1]2

4n2 cos θ1(n2 − sin2 θ1)1/2
,

(1.41)
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onde n ≡ n3/n1 e N ≡ n1/n2. Vamos considerar a transmissão para a estrutura

formada por nitreto de silício, óxido de silício e nitreto de silício, isto é, n1 = n3 = 2,

e n2 = 1, 45. A Figura 1.5 mostra as transmissões para os campos perpendicular

e paralelo ao plano de incidência com diversos ângulos de incidência maiores do

que o ângulo crítico de 46◦.

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
λd/

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

T

°50
°65
°80

a)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
λd/

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

T

°50
°65
°80

b)

Figura 1.5: (a) T⊥ vs (d/λ) para diferentes ângulos de incidência; (b) T∥ vs
(d/λ).

Observando a Figura 1.5, percebemos que para ângulos de incidência próximos

do ângulo crítico, a força de acoplamento entre o meio (1) e (3) é maior. Eviden-

temente, para fótons incidentes com ângulos pequenos, ou seja, mais normais à

superfície, apesar de ainda sofrerem reflexão total, eles se propagam mais pelo

interior do meio (2), possuindo uma probabilidade maior de serem acoplados ao

meio (3).

A comparação entre as duas polarizações sugere que a força de acoplamento

é maior para a polarização paralela que para a polarização perpendicular. Isso é

bastante claro para um ângulo de 50◦, por exemplo, para (d/λ = 0, 6), a transmissão

do campo para o meio (3) é de aproximadamente 10% para a polarização paralela,
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e de 5% para a polarização perpendicular. No entanto, para ângulos maiores, isso

não é evidente, pelo contrário, há uma inversão na força de acoplamento.

Para guias de onda, como veremos, o modo propagante é confinado, e a propa-

gação é dada paralelamente à interface dos meios. A força de acoplamento entre

dois guias de onda paralelos deve levar em conta o comprimento de interação ao

longo da propagação do campo, podendo alterar, de forma senoidal, a quantidade

acoplada entre os dois guias.

A descrição do acoplamento entre dois meios dielétricos tem um paralelo in-

teressante na mecânica quântica, no qual a mesma dinâmica é obtida no estudo

do tunelamento de partículas aprisionada em uma caixa com potencial limitado.

A magnitude e a espessura da barreira de potencial permitem que uma pequena

parte das partículas aprisionadas na caixa possam ser transferidas para fora do

potencial. O paralelo entre as duas descrições é feita em [32].

1.2 Constante dielétrica

Vimos na seção anterior que o meio dielétrico pode ser descrito pela constante di-

elétrica ϵ e a permeabilidade magnética µ, onde aproximamos o valor desta última

por uma constante, para os materiais considerados neste trabalho. Os valores de ϵ

e µ foram normalizados por seus valores de vácuo, isto é, ϵ0 = 1 e µ0 = 1.

A constante dielétrica tem a intenção de descrever classicamente a dinâmica

eletrônica presente no material ao nível atômico e molecular. Naturalmente, para

uma onda eletromagnética propagante em um meio dielétrico, a presença do

campo elétrico influenciará a dinâmica eletrônica, e a resposta do material é des-
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crita pelo valor dependente da frequência ϵ(ω), onde ω é a frequência do campo.

Para um grupo de ondas propagantes em fase com frequências descritas por um

envelope espectral, por causa da resposta diferente do material a cada valor de

frequência, o formato do envelope mudará conforme a propagação. Um pulso

temporal estreito ficará mais largo após uma certa distância propagada. O efeito

resultante da resposta dependente da frequência no material é denominada de dis-

persão, e o material conhecido como meio dispersivo. A distorção do pulso tem-

poral pode ser reduzida projetando o guia de onda para que o zero de dispersão

seja próximo da frequência central do pulso.

1.2.1 Modelo Lorentziano

O modelo mais simples a ser considerado é o de um oscilador harmônico forçado

e amortecido. A energia de ligação eletrônica com o núcleo atômico é descrito

por um potencial harmônico. O amortecimento surge da absorção do material,

e a frequência de oscilação eletrônica é estabelecida pelo campo elétrico. A pro-

priedade que determina o material consiste nas frequências características de res-

sonância eletrônica, nas quais a absorção ocorre predominantemente. Portanto, o

deslocamento eletrônico paralelo à direção de oscilação do campo elétrico pode ser

escrito como

r̈ + γṙ + ω2
0r = −e

m
E(r, t), (1.42)

onde γ mede fenomenologicamente a absorção, ω0 é a frequência de ressonância

eletrônica característica na ausência do campo elétrico, e e m são a carga elementar

e a massa eletrônica, respectivamente . Estamos assumindo que a oscilação eletrô-

nica é pequena e que o campo elétrico é medido na posição do elétron. Se o campo

elétrico varia harmonicamente no tempo com frequência ω, o momento de dipolo
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contribuído por um elétron é

p = −er = e2/m
ω2

0 − ω2 − iωγ
E. (1.43)

Note que, por causa da parte imaginária no denominador de (1.43), a oscilação

eletrônica ocorre defasada do campo elétrico. Para ver o efeito desta defasagem,

vamos escrever o momento de dipolo como p = A exp(iΘ)(e2/mE), onde a ampli-

tude e a fase são dadas por

A =
1

√
(ω2

0 − ω2)2 + γ2ω2
,

Θ = tan−1 γω

ω2
0 − ω2

.

(1.44)

Vemos que a máxima amplitude ocorre na frequência ω = ω0, seu máximo valor é

inversamente proporcional a γ, e a largura à meia altura é proporcional a γ. Para

frequências muito baixas (ω << ω0), o modelo de oscilador da matéria responde

em fase com campo elétrico, e para altas frequências (ω >> ω0), o oscilador e o

campo estão defasados em π. A defasagem de π acontece ao redor da frequência

de ressonância.

Se o número de dipolos por unidade de volume é N, então a polarização indu-

zida no meio dielétrico é Np, e obtemos

P =
ω2

p

ω2
0 − ω2 − iγω

E, (1.45)

onde ω2
p ≡ Ne2/m é definido como a frequência de plasma [33]. A susceptibilidade

elétrica é definida como o termo de proporcionalidade entre a polarização do meio

e o campo elétrico, P ≡ χeE. Identificando a constante dielétrica como ϵ ≡ 1 + χe,

obtemos explicitamente

ϵ(ω) = 1 +
ω2

p

ω2
0 − ω2 − iγω

, (1.46)
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onde ϵ = 1 é o valor de vácuo. As partes real e imaginária de (1.46) são

Re(ϵ) = 1 +
ω2

p(ω2
0 − ω2)

(ω2
0 − ω2)2 + γ2ω2

,

Im(ϵ) =
ω2

pγω

(ω2
0 − ω2)2 + γ2ω2

.

(1.47)

A dependência na frequência das partes real e imaginária da constante dielétrica

podem ser observadas representativamente na Figura 1.6.
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cuoav
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nciaeFrequ
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Figura 1.6: Característica de uma ressonância no modelo lorentziano. Na
região de ressonância, dentro da largura de banda de absorção,
a parte real da constante dielétrica decresce com a frequência.
Esse comportamento é denominado de anômalo. Fora da re-
gião de ressonância, a dispersão é usualmente normal, descrita
por um aumento na parte real da constante dielétrica com a
frequência.

Para uma onda plana propagante com frequência próxima à frequência ω0, seu

vetor de onda é dado por k′ ≡ √ϵω0. Como ϵ é composto de uma parte real e outra

imaginária, o vetor de onda pode ser escrito como k′ = k + iα/2 e o campo elétrico

é representado por

E(z, t) = E0e−(α/2)zei(kz−ωt), (1.48)

onde z é a coordenada representativa da propagação da onda. Como a atenuação

da onda é representada através da atenuação de sua intensidade, a parte imagi-
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nária Im(ϵ) está associada à atenuação da intensidade da onda por α. A região ao

redor da frequência de ressonância apresenta grande absorção, qualquer onda pro-

pagante com frequência próxima da frequência de plasma será rapidamente ate-

nuada. A razão disto vem do fato da interação entre o campo elétrico oscilante na

frequência ω ≈ ω0, e o elétron também oscilante em ω0, aumentar. Esse aumento

faz com que a amplitude de oscilação eletrônica cresça, e ocorra a atenuação do

campo elétrico.

Fora da largura de linha de plasma, nos dois lados da região de ressonância, n

cresce com a frequência, comportamento denominado de dispersão normal. Ape-

nas nas proximidades da ressonância o índice de refração descresce, efeito conhe-

cido como dispersão anômala, ver Figura 1.6. O comportamento da dispersão

anômala é de extrema importância neste trabalho, pois como veremos, ela é crucial

para iniciar o processo de conversão paramétrica em um meio material não-linear.

Vimos que ela ocorre naturalmente nas proximidades da região de ressonância.

E veremos como podemos obtê-la na região de transparência do material. Neste

caso, a influência da dispersão do guia de onda contribuirá significativamente so-

bre a dispersão total do sistema, técnica conhecida como engenharia de dispersão.

1.2.2 Equação de Sellmeier

Vimos na subseção 1.2.1 que a dispersão é causada pela presença de ressonância na

oscilação eletrônica, e que as perdas são provocadas pela taxa de amortecimento

γ. Em geral, mais de uma ressonância pode afetar as propriedades de dispersão.

Pode haver ressonâncias em baixas energias, como é o caso dos metais, ou em

níveis de energia mais elevados em materiais dielétricos, como no ultravioleta, por

exemplo. Desconsiderando a absorção do material (γ = 0), e isto somente pode ser
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feito em regiões distantes das ressonâncias, podemos escrever o índice de refração

do material como

n2 − 1 =
e2

m

∑

j

N j

ω2
j − ω2

, (1.49)

onde Nj é o número de elétrons com ressonância ω j por unidade de volume. A

equação (1.49) é conhecida como equação de Sellmeier. É mais comum escrever

a (1.49) em uma forma diferente, substituindo as frequências pelos comprimentos

de onda. Usando a relação ω = 2πc/λ, obtemos

n2 − 1 =
∑

j

λ2Bj

λ2 − λ2
j
. (1.50)

O λ j indica os comprimentos de onda nos quais as ressonâncias ocorrem, e Bj são

constantes que podem ser obtidas experimentalmente a partir de curvas de disper-

são. Os valores de ressonância e as constantes empíricas para o nitreto e óxido de

silício podem ser encontradas em [1] e [2], respectivamente. As curvas para ambos

os materiais são observadas na Figura 1.7.
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Figura 1.7: Equação de Sellmeier para o nitreto e óxido de silício.

As equações de Sellmeier para o nitreto e óxido de silício mostradas em [2] são

equações com apenas uma ressonância, que indicam o comprimento de onda de
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Material B1 λ1 B2 λ2

Si3N4 3,0249 0,1353406 40314 1239,842

SiO2 1,09877 0,0924317 - -

Tabela 1.1: Ressonâncias e constantes empíricas da equação de Sellmeier.
Os parâmetros do nitreto de silício foram obtidos em [1], en-
quanto que os parâmetros do óxido de silício foram obtidos
em [2].

absorção em aproximadamente 139 nm [34] e 92 nm [35], respectivamente. No en-

tanto, é bem conhecido que o nitreto de silício tem um forte pico de absorção em

10 µm, que pode fortemente influenciar as propriedades óticas em comprimentos

de onda mais curtos. Portanto, a equação de Sellmeier para o nitreto de silício

deve conter uma segunda ressonância em comprimento de onda longo, para que

possa adequadamente descrever as propriedades óticas. Os valores das ressonân-

cias e constantes empíricas estão representados na Tabela 1.1, e os comprimentos

de onda das equações devem estar em unidades de µm. É importante notar que

apesar do pico de absorção ser em 10 µm, a descrição adequada da resposta do

material é feita por um ajuste dos pontos experimentais com um pico lorentziano

em 1239,842 µm. Acreditamos que essa discrepância decorre da grande largura do

pico de absorção.

A equação de Sellmeier para o nitreto de silício é válida de 310 até 5504 nm,

região sem influência da absorção. A equação para o óxido de silício é garantida

de 207 até 1240 nm. No entanto, ela costuma ser utilizada para comprimentos de

onda maiores. No nosso caso, verificamos a validade dela a partir da comparação

entre os resultados obtidos experimentalmente com as previsões teóricas, que será

mostrada no Capítulo 3.
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Uma descrição acurada das propriedades óticas do meio dielétrico depende

fortemente da equação de Sellmeier na região de transparência ótica do material.

Portanto, as equações para o nitreto e óxido de silício devem descrever precisa-

mente a dependência do índice de refração com a frequência. No entanto, a maior

parte do campo é propagada pelo núcleo do guia de onda, logo, a precisão na

descrição do material que irá confinar a luz deve ser maior, ou seja, o nitreto de

silício.

1.3 Guias de onda

Por guia de onda irei me referir a uma estrutura geométrica capaz de confinar a

luz através do princípio da reflexão interna total. Para tanto, a estrutura é formada

por dois materiais dielétricos com contraste nos índices de refração. Os materiais,

em particular, são o nitreto de silício, com n1 ≈ 2, e o óxido de silício, com n2 ≈ 1, 45,

ambos os valores próximo de 1560 nm.

Vimos que a reflexão total de uma interface dielétrica pode refletir a luz sem

transmitir fluxo de energia para o meio com menor índice de refração. Portanto,

o nitreto de silício atuará como núcleo do guia de onda, e o óxido de silício será o

meio exterior, que irei denominá-lo de substrato.

Para introduzir os conceitos gerais da física do guia de onda, iremos estudar

inicialmente um volume de confinamento em fatia, com dimensões infinitas em

duas direções, denominado em inglês de slab waveguide. Esse tipo de guia de onda,

apesar de não ser realístico, pode ser resolvido analiticamente por causa de suas

simetrias. Durante a resolução serão definidos os conceitos que utilizaremos com

bastante frequência ao longo do trabalho. Irei seguir a descrição feita em [36], onde
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também pode ser encontrado um tratamento sobre fibras óticas e outros guias.

Guias de onda mais gerais e realísticos serão resolvidos numericamente através de

simulações computacionais.

1.3.1 Guia de onda planar

O guia de onda planar dielétrico é formado por um plano infinito de espessura

2d e índice de refração n1, cercado por baixo e por cima por dois volumes com

espessura infinita e índice de refração n2, tal que n1 > n2. Ver a representação na

Figura 1.8.
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Figura 1.8: (a) Geometria do guia de onda dielétrico planar em 3D, (b) e
com corte transverso ao plano.

Uma fonte de luz pontual posicionada dentro de alguma região do meio dielé-

trico n1 irá produzir uma frente de onda esférica, onde a cada ponto da frente de

onda está associado um vetor de onda k normal à superfície. Ao atingir a inter-

face dielétrica, todos os vetores de onda que fazem um ângulo com a normal da

interface igual ou superior ao ângulo para a ocorrência da reflexão interna total

θ0, serão refletidos sem perda de energia. Após uma longa distância propagada,

teremos uma frente de onda plana infinita da direção y, mas limitada na direção x

por causa do confinamento. A consequência do tamanho finito da onda é que os

31



campos elétrico e magnético deixam de ser simultaneamente transversos à direção

de propagação k̂. No entanto, a análise do problema ainda pode ser dividida em

duas condições: a) Quando o campo elétrico é transverso à direção de propagação.

b) Quando o campo magnético é transverso à direção de propagação.

A geometria possui um plano de simetria formado pelo plano x = 0. A simetria

simplifica o problema no sentido em que podemos escolher soluções baseadas na

simetria e aplicar as condições de contorno (1.20) em apenas um lado do plano.

A saber, quando a solução é simétrica (par), ou então quando a solução é anti-

simétrica (ímpar), com relação ao plano.

A solução para o campo elétrico deve satisfazer a equação de onda (1.2) junto

com a condição ∇ · E = 0. Como iremos assumir que ou o campo elétrico, ou

o campo magnético são transversos, vamos escrever a forma do campo elétrico

como

E(r, t) = êu(x, y)ei(βz−ωt), (1.51)

onde ê é um vetor unitário que indica a direção do campo elétrico, e u(x, y) é um es-

calar que descreve o perfil transverso do campo. A constante de propagação agora

está representada por β e descreve a propagação do modo confinado. Inserindo

a (1.51) na equação de onda (1.2) temos

∇2
T u +

(
ω2ϵ − β2

)
u = 0, (1.52)

onde ∇2
T é o laplaciano transverso. É possível mostrar que para haver propagação

do modo confinado a condição

β2 − ω2ϵ < 0, (1.53)

deve ser satisfeita [36].
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1.3.2 Modo transverso elétrico

Vamos começar a análise com o modo transverso elétrico (TE), com o vetor de

polarização na direção y, transverso ao vetor unitário de propagação na direção

z. A geometria é composta por duas regiões com diferentes constantes dielétricas,

mas dentro de cada região seu valor é constante e uniforme. Dessa forma, podemos

resolver a (1.52) para cada região independentemente. Por separação de variáveis,

ou seja, u(x, y) = X(x)Y(y), as soluções simétricas são

Ey =A cos(kxx)eiβz, se |x| < d,

Ey =Be−αxeiβz, se x > d,

Ey =Beαxeiβz, se x < −d,

(1.54)

onde o termo α descreve o decaimento exponencial da onda evanescente (1.31).

Para campos monocromáticos com dependência temporal do tipo e−iωt, a lei de

Faraday torna-se ∇ × E = iωH, e obtemos a componente z do campo magnético,

Hz =
ikx

ω
A sin(kxx)eiβz, se |x| < d,

Hz =
iα
ω

Be−αxeiβz, se x > d,

Hz = −
iα
ω

Beαxeiβz, se x < −d.

(1.55)

Usando a simetria da geometria, é suficiente impor a condição de contorno apenas

em x = d. As duas últimas expressões da (1.20) exigem a continuidade dos campos

Ey e Hz na interface, ou seja,

tan(kxd) =
α

kx
. (1.56)

E pela equação de onda (1.2) também temos

β2 + k2
x = ω

2ϵ1, (1.57)

β2 − α2 = ω2ϵ2. (1.58)

33



Combinando as três últimas equações, encontramos a equação transcendental

tan(kxd) =

√
ω2(ϵ1 − ϵ2)

k2
x

− 1. (1.59)

A solução desta equação fornece a relação de dispersão, isto é, o valor da constante

de propagação em função da frequência, β(ω). A Figura 1.9 mostra a solução da

equação transcendental até a terceira banda.
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Figura 1.9: Solução gráfica para a equação transcendental. As linhas es-
curas e contínuas são as soluções simétricas tan(kxd), e a linha
tracejada é a solução anti-simétrica cot(kxd). Os modos TE e
TM estão em azul e vermelho, respectivamente, e representam
a solução α/kx, onde α pode ser expresso em termos das cons-
tantes dielétricas e da frequência. Para o gráfico foram usados
os valores ϵ1 = 22 e ϵ2 = 1, 452. Os valores de frequência esco-
lhidos foram ω = π e ω = 2π, e para o guia de onda com d = 0,5
µm (largura de 1 µm).

A interseção das curvas azuis e vermelhas com as curvas escuras fornecem as

soluções da equação (1.59) para os modos TE e TM, respectivamente. Variando a

frequência ω, de 2π para π 3, ver figura, a interseção ocorre em pontos distintos, e

o valor de kxd pode ser estimado em conjunto com as equações (1.57) e (1.58) para
3Note que uma frequência de ω = 2π equivale a um comprimento de onda no vácuo de λ =

2π/ω = 1 µm. Consequentemente, uma frequência de π equivale a um comprimento de onda no
vácuo de 2 µm.
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obter a relação de dispersão. Note que para cada modo há mais do que uma possi-

bilidade de interseção, que no gráfico estão representados pelas curvas marcadas

como (b = 0, 1, 2 . . .), onde b representa o perfil transverso do modo com solução

simétrica (par) ou anti-simétrica (ímpar). As diferentes curvas representam dife-

rentes bandas de solução para uma mesma frequência. A banda b = 0 representa

o modo fundamental, a banda b = 1, por sua vez, representa o primeiro modo de

ordem superior TE1 ou TM1, e assim consecutivamente.

Se ao invés de escolhermos a solução simétrica (1.54), optarmos pela anti-

simétrica, a solução é do tipo sin(kxx), e a equação transcendental envolve a co-

tangente negativa ao aplicar as condições de contorno. A solução anti-simétrica

pode ser vista na mesma Figura 1.9 em linha tracejada escura, e indexada com o

número ímpar b = 1. Este é o modo fundamental para a solução anti-simétrica

sendo representado por TE1. Portanto, os modos simétricos são identificados por

números pares no índice de banda, e os modos anti-simétricos por números ímpa-

res. O próximo modo simétrico é o TE2, e também está representado na Figura 1.9.

Podemos ver pelo gráfico que todos os modos de ordem superior (b > 0) pos-

suem uma frequência de corte, ou seja, com a redução da frequência abaixo de um

valor crítico, estes modos deixam de propagar, com exceção do modo fundamen-

tal. Mesmo para frequências bastante baixas ainda há propagação. Nesta condição,

podemos utilizar a aproximação tan(kxd) ≈ kxd, e resolver a equação transcenden-

tal (1.59) aproximadamente

ω2d2(ϵ1 − ϵ2) − (kxd)2 ≈ (kxd)4. (1.60)

Podemos desprezar o termo ao lado direito da equação, e obter k2
x ≈ ω2(ϵ1 − ϵ2). In-

serindo na equação (1.57), encontramos que β ≈ ω/v2, ou seja, o modo fundamental

se propaga com a velocidade de fase do meio exterior. Contudo, quando a frequên-
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cia é suficientemente alta, podemos fazer ω → ∞, e o valor do argumento da tan-

gente tende a π/2. Usando a equação (1.57), encontramos que β ≈ ω/v1, e o modo

se propaga com a velocidade de fase do meio interior. Portanto, para frequências

muito baixas, o modo fundamental propaga-se com a velocidade de fase do óxido

de silício, enquanto que para frequências muito altas, o modo propaga-se com a

velocidade de fase do nitreto de silício.

Este fato pode ser explicado entendendo o perfil transverso do modo. O ta-

manho do perfil transverso é escalado pelo seu comprimento de onda, logo, para

frequências baixas o modo é maior e está menos confinado. Uma maior parte do

seu perfil propaga-se pelo óxido de silício, adquirindo a velocidade de fase da-

quele meio. Por outro lado, para frequências altas, o modo é menor, e propaga-se

mais pelo interior do núcleo. O modo está mais confinado, e adquire a velocidade

de fase do nitreto de silício.

Ainda pela lei de Faraday, podemos calcular a componente x do campo mag-

nético,

Hx = −
β

ω
A cos(kxx)eiβz, se |x| < d,

Hx = −
β

ω
Be−αxeiβz, se x > d,

Hx = −
β

ω
Beαxeiβz, se x < −d.

(1.61)

Analisando as expressões para os campos Ey, Hz e Hx, vemos que os campos trans-

versos Ey e Hx propagam-se em fase, ou seja, o máximo valor dos campos acontece

no mesmo instante de tempo e na mesma posição, um atingindo seu máximo valor

positivo e o outro seu máximo valor negativo. Porém, a componente z do campo

magnético, na mesma direção de propagação da onda, está defasada em π/2 com

relação os campos transversos. A máxima amplitude do campo acontece na posi-

ção em que os campos transversos são nulos.
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A Figura 1.10 mostra a simulação das componentes dos campos (a) Ey, (b) Hx e

(c) Hz, para a polarização TE do modo fundamental utilizando o método de dife-

renças finitas no domínio temporal (FDTD - finite-difference time-domain) [37]. Po-

demos observar a imagem estática do campo após sua propagação ao longo de um

certo tempo. A figura mostra os perfis dos campos em tons de azul e e vermelho.

O azul equivale a um valor positivo do campo, enquanto que vermelho indica um

valor negativo.

Figura 1.10: FDTD simulação do modo fundamental TE0 em um guia de
onda planar dielétrico. A espessura do nitreto de silício é 2d
= 1 µm. A frequência dos modos simulados foi ω = π, que
equivale a um comprimento de onda no vácuo de λ = 2π/ω =
2 µm. (a) Campo Ey, (b) campo Hx, e (c) Hz.

No lado esquerdo das figuras vemos a definição de uma fonte de luz planar

emitindo uma onda monocromática na frequência ω = π. No sistema natural de

unidades, e porque as equações de Maxwell são escalar invariantes, temos um
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parâmetro livre para definir a escala de comprimento nas equações de Maxwell.

Definindo a escala de comprimento em µm, o comprimento de onda da luz no vá-

cuo é dado por λ = 2π/ω = 2 µm. Da mesma forma, a dimensão da espessura do

nitreto de silício é dado na mesma unidade, e escolhemos o mesmo valor definido

no cálculo analítico, d = 0,5 µm. O volume do óxido de silício não se estende infi-

nitamente na direção x, mas é rodeado por uma camada absorvedora denominada

de PML - do inglês - Perfectly Matched Layer [38]. A camada de PML é um recurso

computacional que absorve a parte do campo propagada até o fim da célula com-

putacional, evitando a reflexão nas extremidades.

Observamos que após certa propagação, a onda deixa de ser aproximadamente

cilíndrica, e o modo passa a ser descrito como uma frente de onda plana confi-

nada ao guia de onda. O guia de onda é largo o suficiente para acomodar o modo

fundamental bem confinado, e ainda suportar o modo superior TE1 próximo de

sua frequência de corte. Percebemos que para ambas as componentes Ey e Hx, há

um decaimento exponencial da onda evanescente, que se estende até o início da

camada PML.

Vemos também que as componentes transversas dos campos, Ey e Hx, estão

defasadas de π. Quando a componente y do campo elétrico é positivo, mostrado

em azul na parte (a), a componente transversa do campo magnético é negativa,

representada em vermelho na parte (b). A componente do campo magnético na

mesma direção de propagação do modo existe, e está representado na parte (c).

Ela propaga-se mais pelas bordas do guia de onda, e ainda que difícil de notar,

está defasada de π com relação ao campos transversos.

O roteiro de simulação para FDTD, escrito em Scheme, pode ser verificado no

Apêndice A.1. O roteiro é rodado em MEEP.
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1.3.3 Modo transverso magnético

O modo transverso magnético (TM) tem apenas a componente y do campo mag-

nético, que é acoplado através das equação de Maxwell às componentes x e z do

campo elétrico, no plano y = 0. Com o mesmo procedimento utilizado anterior-

mente, obtemos as soluções simétricas para a componente Hy do campo magnético

em ambos os meios
Hy =A cos(kxx)eiβz, se |x| < d,

Hy =Be−αxeiβz, se x > d,

Hy =Beαxeiβz, se x < −d.

(1.62)

E o campo elétrico segue da lei de Ampère ∇ ×H = −iωϵE,

Ez = −
ikx

ωϵ1
A sin(kxx)eiβz, se |x| < d,

Ez = −
iα
ωϵ2

Be−αxeiβz, se x > d,

Ez =
iα
ωϵ2

Beαxeiβz, se x < −d.

(1.63)

A condições de contorno (1.20) requerem que as componentes paralelas dos cam-

pos eletromagnéticos sejam contínuas na interface, assim

tan(kxd) =
ϵ1

ϵ2

α

kx
=
ϵ1

ϵ2

√
ω2d2(ϵ1 − ϵ2)

(kxd)2 − 1, (1.64)

onde usamos novamente a (1.57) e a (1.58). A equação transcendental do modo

TM é quase idêntica à do modo TE (1.59), exceto pelo termo multiplicativo ϵ1/ϵ2.

Isso indica que para uma mesma frequência ω, kx é maior e β é menor para o modo

TM do que para o modo TE. A solução da equação transcendental para o modo

TM está mostrada na Figura 1.9, indicado pelas curvas em vermelho, junto com a

solução para o modo TE, indicado por curvas em azul. Porque a diferença entre as

duas soluções é só um termo multiplicativo, as curvas são semelhantes, onde para
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os modos TM estão acima das dos modos TE, mas as frequências de corte são as

mesmas.

Ainda com a lei de Ampère, podemos escrever a componente x do campo elé-

trico como
Ex =

β

ωϵ1
A cos(kxx)eiβz, se |x| < d,

Ex =
β

ωϵ2
Be−αxeiβz, se x > d,

Ex =
β

ωϵ2
Beαxeiβz, se x < −d.

(1.65)

Comparando com a solução simétrica na polarização TM (1.62), vemos que são da

mesma forma, com exceção do termo multiplicativo β/ωϵ. Portanto, na polarização

TM, as componentes transversas dos campos elétrico e magnético propagam-se

em fase. Os máximos de cada campo coincidem na mesma posição espacial z. A

componente z do campo elétrico também está defasada de π/2 com relação aos

campos transversos, assim como também a componente Hz na polarização TE.

As imagens da componente x do campo elétrico dos modos de ordem superior

na polarização TM estão mostradas na Figura 1.11. Todos os modos possuem a

mesma frequência ω = 2π, e portanto, podemos comparar qualitativamente a di-

nâmica dos modos na geometria. A parte (a) da figura representa a propagação

do modo TM1. O modo é bem confinado para a espessura de 1 µm do nitreto de

silício, e a atenuação da onda evanescente é bastante rápida. Mesmo assim, ainda

pode ser observada uma pequena parte do campo se propagando pelo óxido de

silício. O modo é anti-simétrico com relação ao plano de simetria x = 0. A parte (c)

é a imagem do modo TM2. O comprimento de onda para este modo ainda é menor

do que o comprimento de onda máximo que o guia de onda consegue suportar.

Portanto, o campo se propaga confinadamente no guia de onda. A onda evanes-

cente se estende por uma distância maior do que a do modo TM1, justamente pelo
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fato do modo TM2 ter um perfil transversal maior. O desaparecimento da onda

evanescente ocorre somente ao final da célula computacional por causa da camada

PML. A partir dessa análise, concluímos que cada modo transverso é propagado

no guia de onda planar com um vetor k efetivo. Isso é fundamental para o acordo

de fase que discutiremos mais adiante.

Figura 1.11: FDTD simulação dos modos de ordem superior TM1 e TM2. A
espessura do nitreto de silício continua sendo de d = 0,5 µm,
mas frequência dos modos simulados foi ω = 2π, que equivale
a um comprimento de onda no vácuo de λ = 2π/ω = 1 µm. (a)
Componente Ex do modo TM1, (b) e componente Ex do modo
TM2.

1.3.4 Guia de onda retangular

Resolvemos analiticamente na subseção anterior o guia de onda planar feito de

materiais dielétricos. O fato do guia de onda ser um plano infinito permitiu a

escolha do campo elétrico TE, ou magnético TM, paralelo ao plano do guia, e as

aplicações das condições de contorno foram necessárias apenas na interface do

plano com o meio exterior. Por questões de simetria, os campos paralelos ao plano
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e transversos à direção de propagação em z, variavam apenas na direção ortogonal

ao plano, cujas soluções eram analíticas e escolhidas de acordo com a simetria.

Em razão da onda propagante ser limitada pela interface dielétrica, ocorre o

acoplamento entre a componente do campo normal ao plano com a sua compo-

nente na direção de propagação da onda k̂. Este acoplamento faz com que a descri-

ção da onda deixe de ser feita por campos transversos, e surge uma componente na

mesma direção de propagação, ver Figura 1.10 (c). No caso do guia de onda planar,

porque a interface existe apenas em uma direção, o acoplamento entre os campos

surge apenas com a componente ortogonal à interface. Se houvesse duas interfa-

ces, o acoplamento seria em ambos os campos ortogonais às interfaces, como é o

caso do guia de onda retangular, ver Figura (1.12) (a). O guia de onda retangular é

descrito por dois comprimentos: sua largura w e altura h. O material do núcleo do

guia é o nitreto de silício, e ele é enterrado no substrato de óxido de silício.

Figura 1.12: (a) Representação em 3D do guia de onda retangular. (b)
Corte transverso ao guia mostrando os materiais da estrutura.

A geometria do guia de onda apresenta simetrias se o substrato é expandido in-

definidamente. Estruturalmente isso não é verdade, o tamanho do substrato deve

ser grande o suficiente para que o modo confinado pelo guia esteja totalmente con-

tido no óxido de silício. Essa condição é satisfeita com uma espessura de alguns

micrômetros, tipicamente 4 µm. Contudo, em termos de cálculos, é o suficiente
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modelar o substrato como sendo infinito, uma vez que a atenuação exponencial da

onda evanescente faz com que o campo aproxime-se a zero para todos os propósi-

tos práticos.

Vamos definir o centro do sistema de coordenadas no centro do núcleo do

guia, escolhendo a direção z como sendo a direção de propagação da onda, ver Fi-

gura 1.13. A geometria possui a simetria trivial na direção z, para qualquer ponto

z, o plano (x,y) é idêntico. Também possui a simetria de cortes transversos pelo

centro, ou seja, os planos x = 0 ou y = 0.

Figura 1.13: Célula computacional com simetria infinita na direção z. O
tamanho do gride nas direções X e Y dependem do tamanho
da célula nas respectivas direções divido pela resolução da
simulação.

A geometria pode ser pensada como a interseção de dois guias de onda plana-

res ortogonais, de espessuras w e h. A frente de onda confinada, o modo transverso,

agora é limitada pela interface em ambas as direções x e y. Novamente, cada inter-

face irá acoplar o campo normal com sua componente na direção z. Dessa forma,

o modo deixa de ter um campo completamente transverso, e passa a ter compo-

nentes elétrica e magnética na mesma direção de propagação da onda. Apesar da

existência das componentes z dos campos, a nomenclatura transversos elétrico e
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magnético é mantida, ou mais precisamente, quase transversos elétrico TE, e mag-

nético TM.

A convenção seguida é a seguinte. A polarização TE é aquela na qual o campo

elétrico é paralelo ao eixo que descreve a maior dimensão do guia de onda, que

em geral, é identificado como sendo a largura w. Por outro lado, a polarização TM

é aquela na qual o campo magnético é paralelo ao eixo que descreve a maior di-

mensão do guia, ou, aquela na qual o campo elétrico é paralelo à menor dimensão

do guia, que em geral é identificado como sendo a altura. É importante perceber

que para um guia de onda quadrado, não há mais quebra de simetria e ambas as

polarizações se misturam.

A solução do problema de dispersão poderia ser seguida pela solução do guia

de onda planar, com aplicações das condições de contorno nas componentes pa-

ralela e normal dos campos. No entanto, os pontos de junção entre os dois pla-

nos, as quinas do guia de onda, são um problema. A relação de dispersão, β(ω),

será obtida baseada na simulação utilizando auto-solução de bloco-interativo pré-

condicionado em uma base de onda plana [39]. O método consiste em escrever as

equações de Maxwell (1.1) no espaço de Fourier, na forma de equações de auto-

vetores, e utilizar ferramentas computacionais de álgebra linear para encontrar os

auto-valores, que podem ser tanto a frequência como o vetor de onda dos modos

transversos. O software utilizado foi o MPB (do inglês MIT-Photonic-Bandgap) [40].

O software calcula a relação de dispersão do guia de onda representado na

Figura 1.13. A figura mostra a estrutura do guia de onda em nitreto de silício

rodeado pelo substrato de óxido de silício. O guia de onda em nitreto tem uma

seção transversa retangular de largura w e altura h. O substrato em óxido possui

dimensões grandes os suficiente para que o decaimento da onda evanescente do
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modo transverso faça com que o campo seja praticamente nulo no fim da célula

computacional. Para isso, é suficiente escolher o tamanho da célula na direção x

com 7 µm, e na direção y com 4 µm. O software divide a célula computacional em

grids, que representam a resolução máxima da estrutura. Quanto maior a resolu-

ção mais acurado será o cálculo do campo nas interfaces dielétricas. Escolhemos

uma simetria infinita na direção z, caracterizada por um tamanho nulo da célula

nesta direção. A consequência da escolha dessa simetria é que a estrutura passa a

representar um guia de onda reto, sem influência do raio de curvatura do anel, que

pode ser representado por uma dependência do índice de refração n(x) do nitreto

com a coordenada x [41].

Frequência de corte

A geometria do guia de onda é definida pela sua seção transversa, descrita pela

largura e altura. Ao me referir a uma geometria, irei apresentá-la na forma h × w,

em unidade de nanômetros. A espessura do nitreto de silício é predeterminada e

fixada pelo grupo de nanofotônica da Universidade de Columbia, e em geral, é por

volta de 730 nm. Essa espessura é escolhida por conveniência, por ser adequada

a diversos experimentos em 1560 nm. No entanto, para outros comprimentos de

onda ou experimentos específicos, é possível escolher diferentes espessuras, mas

essa escolha exige um processo de deposição do nitreto independentemente. Por

exemplo, trabalhando em 780 nm, o modo transverso do campo fica mais con-

finado na direção y quando comparado com o modo em 1560 nm, reduzindo o

efeito do óxido sobre a dispersão efetiva. No nosso caso, optamos por trabalhar

com 730 nm de espessura por conveniência e por ser possível a obtenção dos re-

sultados desejados, que serão descritos mais adiante. Dessa forma, conseguimos
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mudar a geometria do guia de onda variando apenas a largura pré-fabricação.

Neste trabalho escolhemos duas geometrias. Na primeira, o guia de onda tem

largura de aproximadamente 1 µm. Por vezes, irei denominá-la da maneira con-

vencional, ou seja, 730 × 1000, ou simplesmente me referir a um guia de onda de 1

µm. A segunda geometria, tem largura de aproximadamente 2 µm. Mas também

poderei chamá-la de 730 × 2000. Os valores das larguras são os valores projetados.

Contudo, os valores reais podem variar em 50 nm devido à precisão no processo

de fabricação.

A dispersão, os valores de k na direção de propagação da onda z, em termos

da frequência ω, pode ser observada na Figura 1.14 para as duas geometrias. Para

o guia de onda de 1 µm, Figura 1.14 (a), calculamos os 9 primeiros modos sem

paridade, suportados pelo guia em ordem crescente de frequências. O intervalo

de frequências considerado foi de aproximadamente 0,7 a 1,35, que corresponde

a comprimentos de onda no vácuo de 2 µm e 0,74 µm, respectivamente. Porque

não foi escolhida uma polarização definida, os modos calculados estão em ordem

crescente de frequências, começando pelo modo de menor frequência para certo k,

que em geral é o modo fundamental TE00, seguido pela componente TM00. O guia

de 2 µm, mostrado na parte (b) da figura, suporta mais modos para o intervalo de

frequências considerado, e calculamos os 12 primeiros modos em ordem crescente

de frequências.

Os modos encontrados podem ser representados por TEmn (TMmn) para a po-

larização transversal elétrica (transversal magnética). Os índices m e n indicam a

paridade do modo com relação aos planos x = 0 e y = 0, respectivamente. Por

exemplo, o modo de ordem superior TE11 é ímpar com relação aos planos de corte

x = 0 e y = 0. Por sua vez, modo TM10 é ímpar com relação a x = 0, e par com
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Figura 1.14: Simulação da dispersão usando o MPB. (a) Para um guia de
onda com largura de 1 µm, e (b) para largura de 2 µm. As cur-
vas rosas representam os modos TM10 e TE11 nas geometrias
de 1 µm e 2 µm, respectivamente.

relação a y = 0. As imagem desses modos podem ser observadas na Figura 1.15. A

parte (a) mostra a componente do campo elétrico Ex para o modo TE11 em uma ge-

ometria de 730×2000. A parte (b) mostra a componente do campo elétrico Ey para o

modo TM10 na geometria 730×1000. O perfil avermelhado indica um campo nega-

tivo, enquanto que a parte azulada indica um campo positivo, normalizado. Esses

modos estão indicados com a curva rosa na Figura 1.14.

Figura 1.15: Figura mostrando o campo elétrico do perfil transverso dos
modos simulados com o MPB, (a) TE11 no guia de onda de 2
µm, e (b) TM10 no guia de onda de 1 µm, no comprimento de
onda de 0,8 µm.
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Notamos que o modo TM10 tem uma frequência de corte próxima de um com-

primento de onda de 1600 nm, representado pela curva rosa na Figura 1.14 (a).

Nessa frequência, ele ainda é propagado, mas com uma velocidade de fase pró-

xima da velocidade de fase do óxido de silício, mostrado como cone de luz na

mesma figura. O modo TE11 é espacialmente maior do que o modo TM10, e requer

um volume de guia de onda maior para ser suportado. A dispersão desse modo

está representado pela curva rosa na parte (b) da Figura 1.14, para um guia de onda

de 2 µm. A frequência de corte para esse modo é por volta de 0,7. Mas mesmo para

um comprimento de onda longo, como 1600 nm, o guia de onda de 2 µm ainda é

multimodo.

1.4 Relações de dispersão

Quando a onda eletromagnética interage com os elétrons ligados do meio dielé-

trico, a resposta do meio material depende da frequência ótica ω. Essa propriedade

é conhecida como dispersão cromática, sendo manifestada através da dependên-

cia na frequência do índice de refração n(ω). Vimos na Seção 1.2, que fundamental-

mente a dispersão cromática está associada às frequências de ressonância do meio

dielétrico, nas quais o campo eletromagnético é absorvido pela oscilação dos elé-

trons ligados. Longe das frequências de ressonância, a absorção dielétrica pode ser

desprezada, e a dispersão cromática é descrita pela equação de Sellmeier (1.49).

A dispersão cromática determina a resposta do material frente à propagação da

onda em uma geometria em bulk. Definimos a equação de Sellmeier para o nitreto

e dióxido de silício, cujos parâmetros estão mostrados na Tabela 1.1. No entanto,

a geometria do guia de onda pode mudar profundamente a dispersão efetiva do
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campo. O estudo da resposta da dispersão efetiva baseado na mudança da geo-

metria do guia de onda é denominado de engenharia de dispersão, que é usado

regularmente para controlar as propriedades dos processos não-lineares [42].

O guia de onda pode influenciar a dispersão a partir de diversos fatores, e de

uma forma complexa e delicada. O primeiro deles, consiste nas contribuições do

nitreto e dióxido de silício sobre o modo guiado. Essas contribuições são controla-

das pelas dimensões transversas do guia de onda, altura e largura. Basicamente, a

distribuição espacial transversa do modo ótico sobre as interfaces dos meios mate-

riais, e o quanto ele se estende pela onda evanescente, tem um papel crucial sobre

a dispersão.

O segundo fator está relacionado com o fato do guia de onda formar um resso-

ador em anel. A curvatura do guia de onda pode influenciar a dispersão, e maior

será a influência quanto menor for o raio de curvatura. A mudança na dispersão

está relacionada a um efeito “centrífugo” do modo guiado devido à curvatura do

guia de onda. Há uma quebra de simetria ao longo do eixo longitudinal do guia,

no sentido de que o modo transverso é deslocado radialmente para fora do guia de

onda, aumentando, de forma assimétrica, a fração do campo que se propaga pelo

substrato de dióxido.

A terceira forma, mas a mais importante neste trabalho, vem do fato de que os

dois efeitos supracitados dependem do modo transverso de interesse. Isto é, obte-

mos relações de dispersão drasticamente diferentes, quando consideramos modos

transversos de ordem superiores.

A obtenção das relações de dispersão consiste no cálculo da estrutura de bandas

do guia de onda, que matematicamente significa encontrar k(ω), ou ω(k). Há duas

formas distintas de se fazer isso, envolvendo o domínio espectral, ou o domínio
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temporal.

1.4.1 Domínio espectral vs temporal

Não iremos descrever matematicamente a forma como os softwares de simulação

calculam as estruturas de banda. Para uma boa introdução dos métodos emprega-

dos, veja o livro do próprio desenvolvedor do código [40].

• MPB: (MIT Photonic-Bands) é um software que resolve, no domínio espec-

tral, as equações de Maxwell (1.1) em estruturas dielétricas e periódicas. Ele

é especialmente útil para aplicações envolvendo cristais fotônicos, devido à

periodicidade. No entanto, também pode ser utilizado para encontrar rela-

ções de dispersão óticas em fibras ou guias de onda integrados [39].

• MEEP: (MIT Electromagnetic Equation Propagation) é um software para si-

mulação de sistemas eletromagnéticos via método de diferença finita no do-

mínio temporal (FDTD) [37].

Cada um dos métodos possui suas vantagens e desvantagens. O MPB encontra

diretamente os auto-estados e auto-valores das equações de Maxwell, usando uma

base de ondas planas. Cada campo computado tem uma frequência definida. Em

contraste, o MEEP itera as equações de Maxwell no tempo. O campo computado

tem um tempo definido, a cada passo temporal, mas não possui uma frequência

definida.

O FDTD é recomendado para cálculos que envolvem a evolução dos campos,

como transmissão, conversão de modos e o estudo de ressonâncias. Ele também

pode ser utilizado para encontrar estruturas de bandas, olhando para os picos da
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transformada de Fourier como resposta da geometria à uma fonte de luz gaussi-

ana. A principal vantagem é que ele fornece de uma só vez a relação k(ω), com

ω dentro da largura espectral da fonte, envolvendo a propagação de um único

campo. Há muitas desvantagens neste método. A principal, é a dificuldade de

correlacionar frequências com modos transversos. A simulação por um intervalo

de tempo curto, pode levar a modos espúrios, não ressonantes, que podem ser

confundidos como modos ressonantes. Isso é particularmente inconveniente para

guias de onda multimodos, no qual vários modos são suportados, e a identificação

destes se torna difícil. A segunda desvantagem, na transformada de Fourier, a re-

solução na frequência é inversamente relacionada com o tempo de simulação. Para

aumentar a resolução em 10 vezes, o tempo de simulação precisa ser aumentado

em 10 vezes. A terceira, o tamanho do passo temporal precisa ser proporcional

ao tamanho da malha espacial para estabilidade computacional. Particularmente

neste trabalho, encontramos que a resolução espacial e temporal precisavam ser re-

lativamente altas para garantir a estabilidade, principalmente por causa da forma

lorentziana do meio dielétrico. E quarta, o software fornece apenas a frequência

dos estados, não os auto-estados. Para obter os auto-estados, a simulação pre-

cisa ser rodada novamente para cada auto-estado, por um intervalo de tempo que

é proporcional ao inverso da distância em frequência entre os diferentes modos.

Isso significa, um longo tempo para modos espectralmente próximos, como é o

caso de nossos ressoadores.

Em contraste, o método no domínio da frequência apresenta diversas van-

tagens. A primeira, é que os modos não são perdidos, e são encontrados de

forma organizada, mesmo sendo espectralmente próximos. Segunda, as bandas

ou frequências são obtidas de forma iterativa, e os erros das auto-soluções tipica-

mente decaem exponencialmente com o número de iterações, dessa forma, o nú-
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mero de iterações é logarítmico para determinada tolerância. Terceira, o número

de iterações permanece praticamente constante mesmo que a resolução seja au-

mentada, naturalmente o tempo de cada iteração aumentará, mas não o número.

E quarta, as frequências dos auto-estados são obtidas em conjunto com os estados,

assim sendo, identificamos os auto-estados juntamente com as frequências.

Podemos citar duas desvantagens com relação ao MPB. A primeira, é que as

bandas são sempre encontradas a partir daquela de menor frequência, até a banda

de interesse. Por exemplo, se estamos interessados no modo transverso TM2, an-

tes de calcular algo para esse modo, precisamos calcular primeiramente para os

modos TM0 e TM1. Isso acaba se tornando temporalmente dispendioso. A se-

gunda, que não é necessariamente uma desvantagem, mas sim uma limitação, é

que a estrutura geométrica disponível é extremamente limitada. Por exemplo, não

é possível desenhar guias de onda curvos. Para levar em conta o efeito do raio de

curvatura, é necessário utilizar métodos paralelos de simulação para o efeito do

raio de curvatura sobre o índice de refração [41].

O método FDTD resolve as equações de Maxwell diretamente com um número

mínimo de aproximações. Contudo, para alcançar uma boa acurácia, é necessário

um grande tempo de simulação e esforço computacional. Por exemplo, a simula-

ção da dispersão total, que será tratada mais adiante, em um computador i7 (3,4

GHz) com 32 GB de memória RAM levou cerca de uma semana para terminar,

com resolução aceitável para um anel de 100 µm de raio. Esse método, por resol-

ver as equações de Maxwell no domínio temporal, aceita o termo de polarização

não-linear para simular efeitos de segunda e terceira ordem, como por exemplo, a

propagação de pulsos ultracurtos, e a geração de sólitons [43], que normalmente é

feito a partir da dinâmica da equação de Schrödinger não-linear (NLSE), a partir

do método de passos divididos - do inglês split-step-method [44].
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1.4.2 Velocidade de grupo

Matematicamente, os efeitos da dispersão são considerados na expansão na cons-

tante de propagação do modo em uma série de Taylor ao redor da frequência de

bombeio ω0

β(ω) = n(ω)
ω

c
= β0 + β1(ω − ω0) +

1
2
β2(ω − ω0)2 + . . . , (1.66)

onde os parâmetros

βm =

(
dmβ

dωm

)

ω=ω0

, (1.67)

com (m = 0, 1, 2, . . .), estão relacionados com a ordem m-ésima da dispersão.

O termo de primeira ordem β1 fornece diretamente a velocidade de grupo atra-

vés da relação

β1 =
1
vg
=

ng

c
, (1.68)

onde vg e ng são velocidade e índice de grupo, respectivamente. Fisicamente, um

envelope de pulso ótico viaja na velocidade de grupo do meio. Ela pode ser sig-

nificativamente diferente da velocidade de fase da onda, dada por ω/β0, principal-

mente em meios dielétricos. A Figura 1.16 mostra a velocidade de grupo para um

amplo espectro de comprimentos de onda dos três primeiros modos TM em dois

guias de onda distintos, 730×1200 nm e 730×2000 nm.

Observando a figura, vemos que em ambas as geometrias, a velocidade de

grupo dos modos é reduzida a uma taxa bastante rápida para comprimentos de

onda curtos. Nessa situação, os modos transversos estão quase inteiramente con-

tidos no núcleo, e a velocidade de grupo se aproxima da velocidade em bulk para

o nitreto de silício. A taxa de redução da velocidade deve corresponder à taxa de

crescimento do índice de refração na aproximação com a região de absorção no

ultravioleta.
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Figura 1.16: Velocidade de grupo para duas geometrias, (a) de 1,2 µm e (b)
2 µm.

No outro extremo do espectro, para comprimentos de onda longos, os dois mo-

dos de ordem superior, TM10 e TM20 na geometria de 1,2 µm, apresentam uma alta

taxa de crescimento na velocidade de grupo, a partir de 1500 nm e 1200 nm, res-

pectivamente. Esses comprimentos de onda correspondem às frequências de corte

para os respectivos modos. Isso significa que o modo não mais propaga-se confina-

damente, e suas velocidades acompanham os valores no óxido de silício. O mesmo

acontece com o modo TM20 na geometria de 2 µm, e deve acontecer também com o

modo TM10 para comprimentos de onda maiores. O fato do guia de onda ser largo

permite suportar o primeiro modo de ordem superior até comprimentos de onda

mais longos.

O modo fundamental TM00 não apresenta divergência para comprimentos de

onda longos. Isso é devido à ausência de frequência de corte para esse modo.

Notamos que a dinâmica da velocidade de grupo é bastante diferente quando

analisamos com respeito à frequência, e ao modo. Concluímos a partir disso que,

na existência de vários modos de frequência no guia de onda, modos espectral-
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mente distanciados propagam-se com velocidades diferentes. Portanto, caso o

modo propagante seja um pulso espectral, a dispersão causará uma deformação

temporal na forma do pulso, e isso pode ser uma adversidade para sistemas óticos

de comunicação. No regime não-linear, a combinação da dispersão com a não-

linearidade pode resultar em um comportamento qualitativamente diferente. O

balanceio entre esses dois efeitos pode levar ao surgimento de sólitons, soluções

que mantêm sua forma temporal e espectral ao longo da propagação [43].

Para micro-ressoadores com essas dimensões de guia de onda, o intervalo es-

pectral livre (FSR) pode ser calculado por vg/L. Vemos então que, para os modos

guiados, o modo fundamental tem o maior FSR. Os FSR’s decrescem sequencial-

mente com o crescimento da ordem dos modos transversos. A diferença na velo-

cidade de grupo é significativa, da ordem de 0,01 c, que corresponde a diferenças

no FSR da ordem de ∼ 4 GHz, as quais são facilmente distinguíveis a partir de

espectrômetros comerciais.

1.4.3 Dispersão da velocidade de grupo (GVD)

O segundo termo de dispersão da constante de propagação é o β2 (1.66). Ele está

diretamente associado à dispersão da velocidade de grupo (GVD) - do inglês Group

Velocity Dispersion. O GVD é comumente usado na literatura de fibras óticas ao

invés de β2. Ele está relacionado com β2 pela relação [43]

GVD ≡ dβ1

dλ
= −2πc

λ2 β2 ≈
λ

c
d2n
dλ2 . (1.69)

O sinal de β2 define duas importantes condições de dispersão, denominadas co-

mumente de normal e anômala, associadas a valores positivos e negativos de β2,

respectivamente. É importante notar o sinal negativo na expressão (1.69), no qual
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indica um valor positivo de GVD para dispersão anômala. A dispersão do material

é regularmente normal para regiões espectrais longe da absorção. Próximo à absor-

ção, a dispersão é anômala dentro de uma região espectral estreita, ver Figura 1.6.

O principal objetivo da engenharia de dispersão é encontrar um balanço delicado

entre a dispersão do material e a dispersão geométrica, fazendo com que o zero

de dispersão efetiva (ZGVD) esteja nas proximidades do comprimento de onda do

modo de bombeio. A Figura 1.17 mostra a simulação do parâmetro GVD do modo

fundamental em ambas as polarizações para diferentes larguras do guia de onda

w. O cálculo do β2 foi feito através de derivação numérica, ver equação (1.69). Para

tanto, é preciso um cuidado especial com a resolução da simulação e o número de

pontos calculados. É importante que em cada ponto o cálculo consiga fornecer re-

sultados que variem mais significativamente do que o erro cometido na derivação.
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Figura 1.17: Cálculo do parâmetro GVD do modo fundamental para três
larguras do guia de onda w = 600, 800 e 1000 nm. As linhas
contínua e tracejada referem-se a polarizações TE e TM, res-
pectivamente.

Está bastante claro pela figura que todos os ZGVD’s encontram-se entre com-

primentos de onda de 900 a 1000 nm, para as geometrias consideradas. Para uma

largura de 600 nm, ambas as polarizações mostram um ZGVD próximo de 950 nm,
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mas em nenhum comprimento de onda a dispersão fica negativa. Assim, para essa

geometria, a dispersão é sempre normal para comprimentos de onda inferiores a ∼

950 nm. Por exemplo, para geometrias de 800 e 1000 nm, o ZGVD é próximo de 950

nm, mas neste caso, ele separa duas regiões distintas. Para comprimentos de onda

inferiores a 950 nm a dispersão é normal, e para comprimentos de onda superiores

a 950 nm a dispersão é anômala, até aproximadamente a região de telecom.

Para as geometrias investigadas, incluindo diferentes alturas para o guia de

onda, não identificamos estruturas capazes de deslocar o ZGVD para comprimen-

tos de onda inferiores a 900 nm, por exemplo. Acreditamos que a região do infra-

vermelho próximo, de 750 nm até 900 nm, e do visível, com (λ < 750 nm), é forte-

mente influenciada pela dispersão normal do material [15, 18]. No entanto, para

modos transversos de ordem superior, a estrutura do modo é significativamente

diferente do modo fundamental, e a dispersão efetiva é completamente distinta.

Portanto, trabalhando com modos de bombeio de ordem superior, iremos mostrar

que é possível deslocar o ZGVD para comprimentos de onda mais curtos.

1.4.4 Dispersões de ordens superiores

Os coeficientes de dispersão de ordens superiores são todos os termos βm, com

(m > 2). O termo β3 é o coeficiente de dispersão de terceira ordem (TOD) - do inglês

third-order-dispersion. E o termo β4 é o coeficiente de quarta ordem (FOD) - do inglês

fourth-order-dispersion. Em particular, esses termos podem exercer influência tanto

na parte linear quanto em regimes não-lineares. A influência deles será importante

quando o sistema for projetado para operar próximo do ZGVD, onde a influência

do β2 é pequena.
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TOD

O termo de terceira-ordem de dispersão não está associado ao ganho do processo

paramétrico, mas sim à quebra da simetria de reflexão levando a instabilidades

convectivas [45], e ao formato da região de ganho. Portanto, ele é utilizado no con-

trole do formato do pulso e com respeito a tópicos associados com o travamento

de modos, modelocking [42]. Matematicamente, ele está associado à inclinação da

curva de dispersão de segunda ordem, como pode ser observado na Figura 1.18.

ω

2β 0

ZGVD

ωd
2
βd

 = 
3
β

Figura 1.18: Definição matemática de β3.

Desprezando a influência do FOD, o sinal do TOD está relacionado com o lado

espectral que apresenta dispersão anômala. Em nosso caso, o valor de β3 obtido

foi sempre positivo, indicando que a região de dispersão anômala ocorre sempre

em comprimentos de onda maiores do que o ZGVD, que é de 795 nm.

A magnitude de β3 indica o quão sensível a dispersão efetiva é com relação ao

comprimento de onda do bombeio. Para valores pequenos de β3, a curva de β2

cruza o ZGVD suavemente, e não devemos observar dinâmicas muito diferentes

quando variamos a frequência do bombeio. No entanto, para valores grandes de
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β3, a diferença entre a frequência do bombeio e o ZGVD deve ser precisamente

ajustada para obter o valor desejado de β2. Veremos mais adiante, a importância

da frequência do feixe de bombeio com relação ao ZGVD.

FOD

Veremos mais adiante que o termo de quarta-ordem da dispersão está associado

ao ganho do processo paramétrico, assim como o termo de segunda ordem β2. Em

geral, o ganho do processo de mistura de quatro-ondas depende dos termos de

ordem par da dispersão.

1.5 Conclusões e perspectivas

Em resumo, introduzimos neste capítulo os conceitos básicos do guia de onda

e do campo eletromagnético propagado. Definimos os modos transversos do

campo através dos índices transversos mn, onde o modo fundamental é descrito

por m = n = 0, e o surgimento dos primeiros modos transversos superiores são

representados por m > 0, para uma dada polarização TE ou TM. Mostramos as

relações de dispersão para diversos modos, deixando claro que a constante de pro-

pagação efetiva depende, além dos materiais e da geometria, do respectivo perfil

transverso modal.

Iniciaremos o próximo capítulo introduzindo a dinâmica de cavidades dos

micro-ressoadores. Em seguida, utilizaremos os conceitos apresentados neste ca-

pítulo para o acordo de fase do processo de geração de segundo-harmônico e con-

versão paramétrica descendente, processos associados ao segundo termo de não-
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linearidade. No final, falaremos sobre a engenharia de dispersão para trazer o

ponto do zero de dispersão da velocidade de grupo para ∼ 795 nm. Isso é de

extrema importância para o início do processo de mistura de quatro-ondas em

comprimentos de onda inferiores a 1 µm.
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CAPÍTULO 2

MICRO-RESSOADOR FOTÔNICO E ÓTICA NÃO-LINEAR

O micro-ressoador em anel é um dispositivo capaz de acumular energia na forma

de luz, aumentando a interação entre a luz e a matéria com consequente aprimora-

mento dos efeitos não-lineares. Ele é formado por um guia de onda curvado sobre

si mesmo na forma de um anel. Caso o anel seja constituído por um material com

índice de refração superior ao substrato exterior, fótons acoplados ao anel pode-

rão sofrer reflexão interna total e continuar sua propagação por um longo período

de tempo 1. Logicamente, esse seria o caso de um anel perfeito, na ausência de

qualquer tipo de perda.

O acoplamento dos fótons ao interior do anel é estabelecido pelo processo de

reflexão interna total frustrada (ver subseção 1.1.4), que é sofrido pelos fótons pro-

pagantes na onda evanescente de um modo do guia de onda reto próximo ao anel.

Para um acoplamento adequado às perdas de propagação, a distância entre o guia

de onda reto e o anel deve ser ao menos da ordem do comprimento de onda da luz,

como pode ser observado na Figura 1.5. Além disso, por se tratar de um ressona-

dor, após uma volta completa os fótons aprisionados são aproximados novamente

do guia de onda reto, que desta vez atua como um acoplamento de saída. Portanto,

o guia de onda reto (que denominarei apenas de guia de onda), é descrito como

uma porta de entrada e saída do micro-ressoador.

1É importante ter mente que esta não é a única forma de guiar a luz. Ela também pode ser
guiada por bandgap fotônico, sem a necessidade de haver diferentes índices de refração. O esta-
belecimento de estruturas periódicas no material é capaz de definir bandas espectrais de propaga-
ção [46].
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2.1 Micro-ressoador fotônico

Nesta seção introduziremos brevemente a dinâmica linear do micro-ressoador

fotônico.

2.1.1 Ressoador com uma porta

O acoplamento do campo elétrico entre o guia de onda e o anel depende da dis-

tância entre os guias de onda (gap), e do comprimento de interação do guia com

um elemento de arco do ressonador. Para descrever a dinâmica da troca de energia

entre os campos, vamos considerar a geometria mostrada na Figura 2.1 . O campo

eletromagnético do guia de onda na proximidade da região de acoplamento, cuja

amplitude é representada por a1, é acoplado ao interior do anel, com amplitude

descrita por b2, e também transmitido através do guia de onda com amplitude

designada por b1.

entrada daisa

α

t

t*
*κ-κ

1a 1b

2a 2b

Figura 2.1: Micro-ressoador em anel com uma porta.

O fator de acoplamento é quantificado pelo número complexo κ, e a taxa de
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permanência do campo no anel é caracterizado por t∗. Vamos considerar a situação

ideal onde existe uma direção preferencial para a propagação da luz, isto é, vamos

desprezar as reflexões propagantes na direção oposta à do feixe de bombeio inicial.

Nesse caso, a dinâmica dos campos na região de acoplamento do anel pode ser

escrita em termos da matriz de acoplamento da seguinte forma [47]
⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

b1

b2

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
=

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

t κ

−κ∗ t∗

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

a1

a2

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
, (2.1)

com a condição de unitariedade relacionada à conservação de energia

|t|2 + |κ|2 = 1. (2.2)

Para micro-cavidade com fator de qualidade bastante alto, podemos aproximar

a dinâmica do sistema por uma propagação com poucas perdas (α << 1), onde

α contabiliza as perdas espúrias sobre a intensidade ótica do modo ressoante em

uma volta completa. Além das perdas, a circulação do campo no ressoador recebe

uma fase de propagação θ. Dessa forma, relacionamos os campos a2 e b2 por

a2 =
√

1 − αeiθb2. (2.3)

A fase recebida pelo campo após uma volta completa no anel é dada por θ =

ωn0L/c, onde ω é a frequência ótica do modo, n0 é o índice de refração efetivo

da geometria, L é o comprimento do micro-ressoador, que é dado por L = 2πR,

onde R é o raio do anel, e c é a velocidade da luz no vácuo. Logo, a fase recebida

em uma volta completa é dada por

θ = 4π2n0
R
λ
, (2.4)

onde λ é o comprimento de onda no vácuo.

Estamos interessados nas amplitudes dos campos existentes no dispositivo.
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Das equações (2.1) e (2.3), e com a condição de conservação de energia (2.2), obte-

mos

b1

a1
=
−
√

1 − α + te−iθ

−t∗
√

1 − α + e−iθ
, (2.5)

a2

a1
=

−κ∗
√

1 − α
−t∗
√

1 − α + e−iθ
, (2.6)

b2

a1
=

−κ∗

1 − t∗eiθ
√

1 − α
. (2.7)

As equações acima podem ser resolvidas levando à transmissão do ressoador em

termos da potência do campo de entrada

T ≡
∣∣∣∣∣
b1

a1

∣∣∣∣∣
2

=
(1 − α) + (1 − |κ|2) − 2

√
(1 − α)(1 − |κ|2) cos(θ − φ)

1 + (1 − α)(1 − |κ|2) − 2
√

(1 − α)(1 − |κ|2) cos(θ − φ)
, (2.8)

onde fizemos t =
√

1 − |κ|2eiφ, com |κ| representando a força de acoplamento, e φ

uma fase arbitrária de acoplamento. A fase (θ−φ) representa a dessintonia da cavi-

dade com a frequência do feixe de bombeio ω0. Em ressonância, quando há exata-

mente um número inteiro de comprimentos de onda do laser dentro do ressoador

de comprimento n0L, a fase (θ − φ) é um múltiplo inteiro de 2π, e a transmissão do

ressoador é dada por

T =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎝

√
1 − α − √1 − |κ|2

1 −
√

(1 − α)(1 − |κ|2)

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎠

2

, (2.9)

e segundo a definição padrão dada em [36], identificamos três tipos de acopla-

mento:

• Acoplamento crítico, quando a força de acoplamento é igual às perdas espú-

rias (|κ|2 = α). Nesse caso, a transmissão do ressoador é nula, indicando um

perfeito casamento de impedância entre a taxa de acoplamento e as perdas

espúrias.

• Acoplamento super-crítico, quando a força de acoplamento é superior às

perdas espúrias (|κ|2 > α). Nessa situação, o tempo de vida dos fótons intra-
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cavidade é curto e há uma maior probabilidade deles serem extraídos pelo

acoplamento do que serem perdidos de outra maneira.

• Acoplamento sub-crítico, quando a força de acoplamento é inferior às per-

das espúrias (|κ|2 < α). Nesse caso, o tempo de vida dos fótons intracavidade

tende a ser longo, e a probabilidade de serem perdidos por absorção ou es-

palhamento é maior.
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Figura 2.2: Tipos de acoplamentos entre o guia de onda e o anel para um α
fixo. Os parâmetros utilizados foram α = 0, 06 e |κ|2 = 0, 01(0, 2)
para acoplamento sub- (super-crítico).

A Figura 2.2 mostra o perfil da ressonância para os diferentes tipos de acopla-

mento. A força de acoplamento é determinada preferencialmente pelo gap entre o

guia de onda e o anel. Portanto, uma vez encontrado algum ressoador com gap ca-

racterizado por acoplamento crítico, acoplamentos com gaps maiores ou menores

levam a acoplamentos sub-críticos ou super-críticos, respectivamente.

A maior intensidade do feixe de luz dentro do anel acontece no acoplamento

crítico. Essa é a situação mais apropriada para a observação de processos não-

lineares que exigem campos intensos, em que perdas não sejam importantes.
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2.1.2 Ressoador com duas portas

Nesta configuração, mais um guia de onda reto é aproximado do micro-ressoador.

A geometria do dispositivo pode ser observada na Figura 2.3. O sistema agora

possui duas portas, a original, por onde o feixe de bombeio é inserido e coletado,

e uma segunda porta, que pode ser utilizada para adicionar um outro feixe de

bombeio (adicional), para coletar parte do campo propagante no anel (vazamento),

ou para ambas as possibilidades. Como veremos adiante, a porta adicional do

ressoador pode ser utilizada para extrair um modo que seja incompatível com o

guia de onda de entrada, com é o caso da geração de harmônicos, ou para controlar

a força de acoplamento de um modo específico.

entrada daisa

α

1t

*1t
*1κ-1κ

1a

2a

1b

2b
2t

*2t

*2κ- 2κ

inc

adicionalvazamento

Figura 2.3: Micro-ressoador em anel com duas portas.

Para a simplificação da análise, vamos considerar a amplitude do campo de

entrada igual a (a1 = 1), e sem campo de bombeio adicional (a2 = 0). Repetindo

o procedimento da subseção anterior, encontramos as amplitudes dos campos de
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saída através das portas de saída e vazamento, respectivamente

b1 =
t1 − t∗2

√
1 − αeiθ

1 − t∗1t∗2
√

1 − αeiθ
,

b2 =
−κ∗1κ2

√
1 − α/2eiθ/2

1 − t∗1t∗2
√

1 − αeiθ
.

(2.10)

Os termos α/2 e θ/2 são usados para contabilizar as perdas e a defasagem em meia

volta, porque parte do campo deixa o anel pela segunda porta antes de completar

uma volta inteira. Calculando o módulo ao quadrado das expressões em (2.10), ob-

temos os coeficientes de transmissão pelas portas (saída) e (vazamento). O gráfico

dessas expressões pode ser observado na Figura 2.4 para dois modos ressonantes.
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Figura 2.4: Dinâmica do micro-ressoador em anel de duas portas para
duas ressonâncias separadas por um intervalo espectral livre
com acoplamento perfeitamente casado. O valor utilizado para
o parâmetro de permanência do campo foi t1 = t2 = 0, 9.

A amplitude do campo na porta de saída b1 será nula em ressonância para

acoplamentos simétricos κ1 = κ2, somente se α = 0, que representa um meio sem

perdas ou com um ganho aditivo para compensar as perdas. Nesse caso, todo o

campo de entrada é extraído pela porta de vazamento. Para um ressonador pas-

sivo, a taxa de atenuação do campo por perdas espúrias α, é constante e depende

67



da absorção do material, do raio de curvatura do anel e do processo de fabricação.

Para um anel com perdas, a única forma de conseguir um mínimo de potência na

porta de saída (|b1|2 = 0) em ressonância é ajustar as taxas de acoplamento de forma

a satisfazer a relação

α =
|κ1|2 − |κ2|2

1 − |κ2|2
. (2.11)

2.1.3 Parâmetros do ressoador

O ressoador em anel comporta-se de forma bastante parecida com as cavidades

óticas lineares do tipo Fabry-Perot [30]. Dessa forma, podemos emprestar alguns

parâmetros utilizados para descrever as propriedades desses sistemas.

Intervalo espectral livre

O intervalo espectral livre (FSR) - do inglês - Free-Spectral-Range, quantifica a sepa-

ração espectral entre dois picos de ressonâncias. Vimos nas subseções anteriores,

que o campo dentro do ressoador em anel recebe uma fase de θ = βL ao completar

uma volta completa. Além disso, o micro-ressoador entra em ressonância quando

a fase é um múltiplo inteiro de 2π. Portanto, a separação em comprimento de onda

entre duas ressonâncias pode ser escrita como

∆λ = −2π
L

(
∂β

∂λ

)−1

. (2.12)

Escrevemos a derivada parcial da constante de propagação com relação ao com-

primento de onda como
∂β

∂λ
= −β

λ
+ k

∂n0

∂λ
≈ −β

λ
, (2.13)
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onde, para materiais sem uma forte dependência do índice de refração com o com-

primento de onda, podemos negligenciar o segundo termo do lado direito da ex-

pressão (2.13), e escrever o FSR associado à variação do comprimento de onda da

luz como

FS Rλ ≡ ∆λ =
λ2

n0L
. (2.14)

Porém, notamos que essa aproximação não é valida para o nitreto de silício, e a

expressão completa em (2.13) precisa ser levada em conta. Sendo assim, definimos

o índice de refração de grupo de forma a satisfazer

∂β

∂λ
= − k

λ
ng, (2.15)

onde ng é o índice de refração de grupo, que é definido como

ng ≡ n0 − λ
∂n0

∂λ
. (2.16)

Portanto, a versão modificada do FSR é dada por

FS Rλ =
λ2

ngL
, (2.17)

que concorda bem com os valores experimentais para o ressoador em nitreto de

silício. A versão do FSR associado à frequência pode ser facilmente convertido da

expressão acima

FS Rf =
c

ngL
. (2.18)

Largura de banda

A largura total à meia altura Γ, quantifica a largura de linha da ressonância. A

definição aqui será um pouco diferente daquela associada à largura de linha da

transmissão de uma cavidade em espaço livre. Como a transmissão de um res-

sonador em anel tem a forma de um vale, ao invés de um pico, iremos definir a
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largura à meia altura como a largura no qual a variação da transmissão é reduzida

à metade do valor máximo da depleção, associada ao mínimo de intensidade, que

equivale matematicamente a (1 − T )/2.

Utilizando as expressões em (2.8) e (2.9), e assumindo uma variação angular

pequena, cos θ ≈ 1− θ2/2, obtemos o θ da largura à meia altura para o acoplamento

crítico

θ =
κ2

√
1 − κ2

, (2.19)

onde desconsideramos o termo de fase do acoplamento complexo κ. Na aproxima-

ção de acoplamento fraco (κ << 1), e utilizando a aproximação na expressão (2.13),

encontramos

Γ =
2θ
L

(
∂β

∂λ

)−1

=
κ2λ2

πLn0
, (2.20)

onde o fator 2 define Γ como a largura total da ressonância. A largura de banda

definida dessa forma tem unidade dimensional de metros.

Finesse & Fator de qualidade

Um parâmetro que pode ser calculado diretamente dos parâmetros já encontrados

é a finesse. Ela é definida como a razão entre o FSR e a largura da ressonância

Γ. Embora seja fácil a sua obtenção para o acoplamento crítico, a expressão válida

para todos os acoplamentos é aproximada por

F ≈ 2π
κ2 + α

, (2.21)

onde κ2 e α contabilizam as perdas na intensidade do campo intracavidade por aco-

plamento e espúrias, respectivamente. A aproximação é válida para altas finesses,

que no caso de nossos anéis integrados é sempre satisfeita.
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O parâmetro mais importante na descrição das perdas dos ressoadores em

guias de onda é o fator de qualidade, que mede o quão estreito é a largura de linha

da ressonância, e associa o valor à “qualidade de fabricação” do ressoador. Ele é

definido como a razão entre o comprimento de onda do modo ótico e a largura de

linha da ressonância, ou como é mais comumente definido, a razão entre a frequên-

cia de operação e a largura de linha em unidade de frequência (Γ f = FS Rf /F), com

F sendo a finesse, ver Equação 2.21.

QL =
ω0

2πΓ f
≈ ω0

2κFS R
. (2.22)

O subíndice L indica a definição do fator de qualidade carregado - do inglês - Lo-

aded. A expressão (2.22) relaciona o fator de qualidade carregado no acoplamento

crítico com a força de acoplamento, ou com as perdas espúrias da intensidade da

luz em uma volta completa no ressoador, α. No acoplamento crítico, as perdas

totais são divididas em duas partes iguais, uma pelo acoplamento κ, e outra por α,

que contabiliza todas as outras perdas com exceção do acoplamento.

No acoplamento bastante sub-crítico, quando (α >> κ), as perdas espúrias do-

minam as perdas totais do ressoador, e o fator de qualidade é denominado de fator

de qualidade intrínseco QI , que associa em seu valor apenas as perdas espúrias,

referente à qualidade de fabricação. Seu valor é aproximado por

QI ≈ 2QL, (2.23)

no acoplamento crítico.

2.1.4 Perdas

As perdas de propagação no ressoador em anel é crítico para diversas aplicações

envolvendo processos não-lineares, como a geração de pentes de frequência com

71



baixo limiar de oscilação [48, 7, 49], processos envolvendo alta sensibilidade de

medida [50] ou a observação de efeitos quânticos [51].

O micro-ressoador baseado em silício, com núcleo formado por nitreto de silício

e substrato por dióxido de silício, apresenta alto contraste nos índices de refração

dos materiais, e consequentemente, o modo ótico é guiado com alto confinamento,

que pode ser da ordem do comprimento de onda da luz. Com isso, temos a liber-

dade na escolha das dimensões transversas do guia de onda para obter dispersões

apropriadas para o casamento de fase de processos não-lineares, assim como a fa-

bricação de micro-ressoadores com diâmetros na escala de micrômetros, ainda com

baixas perdas de propagação. Anéis com raios de curvatura da ordem de 20 µm

ainda possuem alto fator de qualidade [52].

O fator de qualidade é extremamente sensível a perdas. Atualmente, fatores

de qualidade da ordem de 80 milhões foram alcançados em ressoadores de nitreto

de silício, mas com geometrias apropriadas para tal propósito, com espessura do

guia de onda bastante fino e raio de curvatura da ordem de milímetros [53], que é

útil para aplicações envolvendo filtros óticos de banda-estreita e cavidades óticas

para estabilização de lasers. No entanto, com o propósito de geração de processos

não-lineares, as dimensões transversas do guia de onda são determinadas pelas

dispersões que levam ao casamento de fase. Sendo assim, a identificação das ori-

gens das perdas é importante para a fabricação de dispositivos com Q maiores.

Tipicamente, as perdas são atribuídas a duas fontes principais. A primeira são

as perdas por absorção, causadas por contaminações de hidrogênio, ligações H-

O no SiO2 e H-N, Si-H no Si3N4. Um “cozimento” adicional a temperaturas de

1050-1200◦ pode eliminar as impurezas H-O e reduzir H-N e Si-H, levando a uma

redução nas perdas por absorção [54].
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A segunda, é devido ao espalhamento da luz em todas as interfaces do guia de

onda entre o nitreto e o óxido. Por causa do alto confinamento da luz, uma signifi-

cativa parte do campo pode propagar pela superfície. Recentemente, foi mostrado

que as rugosidades nas paredes do guia de onda atuam como fonte predominante

de perdas nos ressoadores. A descoberta direcionou um caminho para a obtenção

de fatores de qualidade intrínseco tão alto quanto 37 milhões [55].

O tamanho das rugosidades nas interfaces dos materiais variam de acordo com

o processo de deposição e corrosão, e normalmente é da ordem de nanômetros.

Ela é causada principalmente pela formação de polímeros durante o processo de

corrosão por plasma [56]. Afim de reduzir o resíduo de polímeros, um alto fluxo

de oxigênio é utilizado para a remoção dos polímeros através de reações químicas,

produzindo monóxido de carbono (CO) e dióxido de carbono (CO2) [55].

O processo de fabricação convencional de guias de onda baseado em silício

apresenta perdas da ordem de 1 dB/cm [57], onde a rugosidade das paredes late-

rais é a principal causa do espalhamento. Tipicamente, as rugosidades nas paredes

inferior e superior são menores, e possuem menos influência sobre as perdas por

espalhamento.

Apesar disso, com o objetivo de conseguir fatores de qualidade extremamente

altos, a redução nas rugosidades das paredes laterais e das paredes inferior e su-

perior é necessária. Para o fator de qualidade de 37 milhões, as perdas estimadas

por espalhamento em um guia de onda reto é de aproximadamente 0,8 dB/m. Por

outro lado, as perdas por absorção são estimadas em 0,13 dB/m, o que determina

um limite máximo para o Q de ao menos 170 milhões. A Figura 2.5 (a) mostra uma

foto do anel tirada com um microscópio de alta resolução, e a parte (b) mostra uma

ampliação do guia de onda com o detalhe do perfil da parede lateral.
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Figura 2.5: Imagem microscópica do dispositivo. (a) Visão superior da
imagem microscópica de um anel com 115 µm de raio. (b) Ima-
gem de microscopia eletrônica mostrando a suavidade da pa-
rede lateral do guia de onda. Imagens retiradas no CNF (Cor-
nell NanoScale Science & Technology Facility) e mostradas na
Referência [55].

Tipicamente, os fatores de qualidade carregado no acoplamento crítico apresen-

tados neste trabalho são da ordem de 3 milhões, que representa perdas de aproxi-

madamente 0,3% em uma volta completa, de acordo com a expressão (2.22).

2.1.5 Micro-aquecedores integrados

Geralmente, as cavidades em espaço livre contam com um PZT - do inglês - pie-

zoelectric transducer, para permitir um grau de liberdade extra na sintonia de fase,

através do ajuste da posição de um dos espelhos. O PZT responde a uma tensão

elétrica aplicada, com um deslocamento em um dos espelhos, permitindo um con-

trole sobre o parâmetro que descreve o comprimento da cavidade. Dependendo

do tamanho da cavidade, esse controle pode varrer diversos FSR’s, permitindo sua

caracterização.

De forma semelhante, podemos anexar ao chip, paralelamente ao dispositivo,

sobre a camada de óxido de silício, um anel em metal, a saber, Platina. A platina

74



foi escolhida como material porque ela pode aguentar temperaturas elevadas sem

derreter. Ao conduzir uma corrente elétrica a platina é aquecida, e este aqueci-

mento contribuí para dois efeitos que permitem sintonizar o micro-ressoador. O

primeiro é devido à expansão térmica da estrutura, relacionada com a energia ele-

trônica dos átomos que compõem o volume. A segunda contribuição é uma direta

renormalização das energias de bandgap pela interação elétron-fônon [58].

De forma geral, o controle sobre a ressonância do anel é feito através da va-

riação de dois parâmetros, o comprimento L e o índice de refração efetivo n0. A

mudança sobre o tamanho da cavidade pode ser realizada através de um peltier,

posicionado sob o chip. Devido à aplicação de uma corrente elétrica, da ordem

de amperes, ocorre um gradiente de temperatura, com respectivo aquecimento do

chip como um todo, expandindo a geometria anelar. No entanto, durante o pro-

cesso de expansão, o acoplamento do chip com a fibra é perdido, sendo necessário

o realinhamento após a estabilização da temperatura. Portanto, a sintonia do res-

soador com o peltier não é muito recomendada.

A principal contribuição na sintonia do micro-aquecedor é sobre o índice de

refração do meio. Uma mudança no índice de refração ∆n0, causa uma mudança

no comprimento de onda ressonante da cavidade ∆λ = λ0∆n0/n0 [59].

Há duas formas de mudar o índice de refração. A primeira é através do efeito

termo-ótico. Esse efeito permite sintonizar amplamente o comprimento de onda,

em alguns nanômetros [60], mas o tempo de resposta de operação não é muito

rápido, da ordem de µs [61]. Uma outra forma de alterar o índice de refração é

através do efeito eletro-ótico [62]. Neste caso, o campo intenso no interior do res-

soador altera o estado dos portadores de carga livres, alterando a propriedade ótica

do material. Ele possui um tempo de resposta mais rápido, da ordem de centenas
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de ps, mas a sintonização é reduzida. No caso de micro-ressoadores feitos de ni-

treto de silício, o processo responsável é o efeito termo-ótico, no qual obtemos pela

Figura 2.6 a dessintonia em frequência em função da potência no micro-aquecedor.
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Figura 2.6: Calibração do micro-aquecedor para um comprimento de onda
de ∼ 800 nm.

A construção do gráfico mostrado na Figura 2.6 foi feita por meio da compa-

ração dos valores medidos, em frequência, das larguras de banda dos anéis com

os valores medidos, em potência, na varredura do micro-aquecedor. A relação

descrevendo o efeito termo-ótico está representada por:

(
∂ f
∂P

)

S iN@0.8µm
≈ 0.35

GHz
mW
. (2.24)

A resistência do micro-aquecedor de platina é de aproximadamente 300 Ω.

O tempo de resposta é da ordem de sub milissegundos, correspondendo a uma

frequência de modulação superior a 1 kHz. Aplicando uma amplitude de modu-

lação de 10 Vpp é possível sintonizar o anel em um pouco mais do que um FSR, o

que corresponde a aproximadamente 200 GHz.
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A figura 2.7 mostra uma representação em 3D da estrutura do ressoador inte-

grado juntamente com o micro-aquecedor. A estrutura dos guias de onda, repre-

sentado em vermelho, mostra o ressoador juntamente com os guias de onda reto,

de acoplamento. Em amarelo está representado o micro-aquecedor em platina, o

trecho linear leva até as bases para o contato com as pontas de prova.

Figura 2.7: Representação em 3D do ressoador integrado de nitreto de si-
lício com o micro-aquecedor sobre ele.

2.2 Suscetibilidade não-linear

Os efeitos não-lineares existentes em um meio material podem ser descritos a par-

tir da resposta da polarização não-linear. A suscetibilidade não-linear é definida

como uma grandeza complexa que relaciona as amplitudes complexas do campo

e da polarização.

Definimos o campo elétrico total em um meio material como a soma de todos

campos propagantes e interagentes, em diferentes frequências [63]

Ẽ(r, t) =
∑

n

E(ωn)e−iωnt =
∑

n

A(ωn)ei(kn·r−ωnt), (2.25)
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onde assumimos uma dependência espacial do tipo E(ωn) ∼ A(ωn)eikn·r, e a soma in-

clui frequências positivas e negativas. A condição a ser satisfeita E(−ωn) = E(ωn)∗,

assim como A(−ωn) = A(ωn)∗, garantem um campo Ẽ real.

Usando uma notação similar à equação 2.25, podemos expressar a polarização

não-linear como

P̃(r, t) =
∑

n

P(ωn)e−iωnt, (2.26)

onde, assim como antes, a soma deve ser feita em frequências positivas e negativas.

O termo de suscetibilidade de segunda ordem é um tensor que relaciona a am-

plitude do campo com a polarização não-linear

Pi(ωn + ωm) =
∑

jk

∑

nm

χ(2)
i jk(ωn + ωm,ωn,ωm)E j(ωn)Ek(ωm). (2.27)

Os índices i, j, k referem-se às componentes cartesianas do campo, enquanto que

n,m indica que, a somatória se estende a todos n,m que satisfazem ωn + ωm. A

não-linearidade de terceira ordem pode ser definida da mesma forma

Pi(ω0 + ωn + ωm) = D
∑

jkl

χ(3)
i jkl(ω0 + ωn + ωm,ω0,ωn,ωm)E j(ω0)Ek(ωn)El(ωm), (2.28)

onde D é o número de permutações distintas das frequências ω0,ωn e ωm.

Levando em consideração a não-linearidade do material através dos termos de

polarização não-linear, podemos escrever a propagação do campo eletromagnético

como

∇2E − µϵ ∂
2E
∂t2 = µ

∂2P
∂t2 , (2.29)

onde incluímos os termos lineares e não-lineares em P.
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2.2.1 Dinâmica eletrônica não-linear

Assim como estudamos a resposta linear do meio dielétrico na presença de um

campo elétrico oscilante a partir da física do oscilador harmônico, levando ao mo-

delo lorentziano 1.2.1, podemos introduzir o efeito da não-linearidade como ter-

mos anarmônicos na dinâmica eletrônica. O modelo descreve o pequeno desloca-

mento do elétron com relação ao seu mínimo de potencial atômico por um termo

de suscetibilidade linear χ(1)(ω), proporcional ao campo elétrico aplicado. A in-

teração do elétron com um campo elétrico intenso é estendida através de termos

anarmônicos na expansão da série de Taylor da força de restauração eletrônica,

F̃ = −mω2
0 x̃ − max̃2 + mbx̃3 + ..., (2.30)

onde x̃ é o deslocamento eletrônico na direção do campo elétrico, e ω0 e m são a

frequência de oscilação do elétron e sua massa, respectivamente. As constantes a

e b são relacionadas com as forças de interação não-linear de segunda- e terceira-

ordem, respectivamente. Os termos a serem considerados dependem da simetria

interna ao nível atômico ou molecular. Para materiais que não apresentam centro

de simetria, o primeiro termo não-linear significativo da equação (2.30) dá origem

à suscetibilidade de segunda-ordem χ(2). Para materiais que são centro-simétricos,

o termo envolvendo x̃3 dá origem à suscetibilidade de terceira-ordem χ(3), onde a

simetria do potencial atômico U(−x) = U(x) anula o termo relacionado a x̃2.

A não-linearidade χ(3) é responsável por fenômenos como: geração de terceiro-

harmônico, mistura de quatro-ondas e auto-modulação [46]. Para observar a ge-

ração de harmônicos, como segundo- ou terceiro-harmônico, o acordo de fase es-

pecífico entre os diferentes campos é necessário, por exemplo, veremos que para o

segundo-harmônico, o acordo de fase requer (nω = n2ω). O processo de mistura de

quatro-ondas envolve a interação de quatro campos, com pelo menos três frequên-
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cias distintas, caso conhecido como degenerado, onde duas das frequências são

atribuídas ao feixe laser. O processo de mistura de quatro-ondas será tratado mais

adiante.

A auto-modulação de fase descreve o processo de alteração da evolução natural

da fase do campo. Isso pode ser feito intencionalmente para comunicação usando

um modulador, ou a onda pode ser modulada involuntariamente devido à inte-

ração não-linear. A origem da modulação de fase está relacionada à dependência

do índice de refração com a intensidade, e seu efeito é distorcer a forma do pa-

cote temporal de um envelope de campo elétrico. A largura de banda espectral do

pacote é aumentada, e o pulso tem sua frequência aumentada monotonicamente,

efeito conhecido como chirp. O aumento na largura de banda tem um detrimento

na propagação do pulso, porque leva a um aumento no efeito de dispersão. A mo-

dulação de fase pode ser reduzida para um pulso temporal propagante próximo

ao ZGVD [64].

2.3 Geração de segundo-harmônico

O nitreto de silício em sua forma amorfa, apresenta centro de simetria, e portanto,

é incompatível com qualquer efeito não-linear relacionado a χ(2). No entanto, foi

observada a geração de segundo-harmônico (SHG), do inglês - second-harmonic-

generation, em micro-ressoadores fabricados em nitreto de silício [65]. Inicialmente,

a explicação para a origem do processo estava relacionada à quebra de simetria, ao

nível molecular, na interface dielétrica entre o nitreto e o dióxido de silício [66].

Utilizando um guia de onda com múltiplas camadas intercaladas de nitreto e dió-

xido de silício, Miller et al. caracterizou o efeito eletro-ótico no Si3N4, aumentando
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a magnitude da susceptibilidade χ(2) em uma ordem de grandeza [67].

Além disso, a simetria do material também pode ser perturbada aplicando uma

pressão mecânica (gradiente de pressão) sobre o meio. O efeito foi observado em

um guia de onda de silício, devido à tensão causada pela deposição de nitreto de

silício sobre o guia de onda [68]. A deposição do nitreto de silício sobre o silí-

cio causa uma compressão inomogênea na distância entre dois átomos de silício,

produzindo um campo elétrico efetivo regido pela lei de Coulomb. A quebra de

simetria na estrutura cristalina induz um χ(2) efetivo da ordem de 10 pm/V [69].

O processo paramétrico da geração de segundo-harmônico (SH) é descrito pela

conversão de dois fótons do feixe de bombeio em um fóton com o dobro da

frequência (2ω1 = ω2). A dinâmica do processo é descrita matematicamente pe-

las seguintes equações acopladas [63]

da1

dz
= iκ1a2a∗1e−i∆kz,

da2

dz
= iκ2a2

1ei∆kz,

(2.31)

onde z é a direção de propagação do campo eletromagnético no anel, e as constan-

tes de acoplamento são dadas por κ j = ω2
jχ

(2)/k jc2. Os modos a1 e a2 descrevem

as amplitudes dos campos de bombeio e do segundo harmônico, respectivamente.

Para que o processo ocorra eficientemente, o acordo de fase precisa ser obedecido

∆k = 2k1 − k2 = 0. (2.32)

Devido à dispersão normal e à pequena birrefringência do ressoador, o acordo

de fase entre dois modos distanciados espectralmente por uma oitava somente

pode ser alcançado com a utilização de modos de ordens superiores.
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2.3.1 Acordo de fase

A condição de acordo de fase requer o anulamento da expressão (2.32), que escrito

em termos dos índices de refração traduz-se em

n1 = n2. (2.33)

A dispersão normal do nitreto de silício implica que o índice de refração efetivo

para o comprimento de onda de 780 nm é maior do que o índice de refração efe-

tivo para 1560 nm, para modos transversos de mesma ordem. No entanto, modos

transversos de ordem superior apresentam uma redução no valor do índice de re-

fração, justamente porque a propagação do modo se dá mais pelo substrato. Dessa

forma, o processo de acordo de fase do SH é baseado na procura de modos trans-

versos de ordem superior, que satisfaçam a relação (2.33) com o modo fundamental

de bombeio em TE ou TM. A Figura 2.8 (b) mostra as simulações dos índices de

refração para os dois modos fundamentais em 1560 nm, representados em verme-

lho, e para os oito primeiros modos em 780 nm, mostrados em azul. As simulações

foram rodadas em MPB, e o roteiro escrito em Scheme, pode ser observado no

Apêndice B.1.

A primeira curva em vermelho, seguindo de cima para baixo, reproduz a dis-

persão do modo fundamental TE em 1560 nm como função da largura do guia de

onda. A segunda curva descreve o modo fundamental TM. É evidente que para

um guia de onda quadrado, com largura de 730 nm, há um cruzamento entre os

dois modos fundamentais de polarizações ortogonais, causada pela degenerescên-

cia da geometria. Os modos transversos de ordens superiores teriam os índices

de refração reduzidos para uma dada largura do guia de onda, ou seja, as curvas

representativas estariam abaixo das curvas dos modos fundamentais. Para estes

modos, o acordo de fase somente seria possível com modos transversos de ordem
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Figura 2.8: Simulação para a obtenção do acordo de fase do SHG. (a) Mo-
dos com maior eficiência na geração, (b) índice de refração
para os modos fundamentais em 1560 nm (curvas vermelhas),
e para os modos em 780 nm (curvas azuis).

ainda mais alta do que o modo TM20.

Em geral, para uma dada geometria, comprimento de onda e modo transverso,

o índice de refração da polarização TE é maior. Logo, as duas primeiras curvas em

azul, seguindo de cima para baixo, representam os modos fundamentais TE e TM,

respectivamente, para o comprimento de onda em 780 nm. Seguindo, a terceira

e quarta curva representam os modos TE10 e TM10, respectivamente. Seguindo o

raciocínio, a quinta e sexta curva descrevem as dispersões dos modos TE20 e TM20,

respectivamente.

Como podemos observar na parte (b) da figura, há muitas interseções que le-

vam à condição de acordo de fase (2.33). O parâmetro chave para a escolha dos

modos é a integral de recobrimento σ entre o modo fundamental na frequência ω1
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e o modo de ordem superior em ω2, que é calculado pela integral [70]

σ =
1
4

∫
dxϵ0

∑
i jk χ

(2)
i jk

[
E∗1i

(
E2 jE∗1k + E∗1 jE2k

)]

(∫
dxϵ |E1|2

)(∫
dxϵ |E2|2

)1/2 , (2.34)

onde as variáveis Ei j são as amplitudes complexas transversas do modo de

frequência i, com i = 1, 2 para o bombeio e SH, respectivamente. Os subíndices

j e k representam as coordenadas cartesianas. Dentro da teoria de equações aco-

pladas para modos, σ é relacionado à taxa de conversão de energia do processo

paramétrico descendente. Da mesma maneira, há um coeficiente σ′ representando

a taxa de conversão do processo ascendente [70]. Estes dois coeficientes estão rela-

cionados por ω1σ = ω2σ′∗.

A magnitude da integral de recobrimento (2.34) representa a eficiência de con-

versão no processo de geração de segundo-harmônico. A círculo em linha escura

na Figura 2.8 (b) exibe o modo transverso de ordem superior que possui a maior

taxa de conversão segundo a integral de recobrimento, que satisfaz o acordo de

fase. A magnitude da integral é estimada em 1%. Portanto, acoplando o modo

fundamental em 1560 nm dentro do micro-ressoador em anel, devemos observar a

geração do modo TM20 com o dobro da frequência.

Na integral de recobrimento, o modo de baixa frequência é elevado ao qua-

drado, mas como ele é fundamental, isto não muda o seu perfil. Com isso, a

integral não é optimizada. Se o modo de baixa frequência fosse o TM20, e o de

alta frequência o fundamental, o recobrimento seria maior. Mas não conseguimos

satisfazer a relação de acordo de fase nesta situação.
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2.3.2 Projeto do chip

O projeto do chip para geração de segundo-harmônico deve levar em consideração

os diferentes fatores [71]:

• Primeiro, a cavidade deve ser compacta e suportar ambos os modos intera-

gentes em suas respectivas frequências. Isto é, a largura do guia de onda do

anel deve ser grande o suficiente para suportar o modo de ordem superior

específico. Além disso, a geometria do ressoador deve garantir o acordo de

fase (n1 = n2).

• Segundo, o fator de qualidade Q é um parâmetro importante no controle de

algumas propriedades: a largura de banda de conversão de modos é pro-

porcional à 1/max(Q1,Q2), onde Q1 e Q2 são os fatores de qualidade do anel

para o modo de bombeio e do segundo-harmônico, respectivamente; a taxa

de conversão é proporcional à 1/(Q2
1Q2); a sensibilidade à perturbações na

estrutura é determinada por min(Q1,Q2). Portanto, é importante ter um con-

trole sobre Q1 e Q2 no desenho da cavidade independentemente, e o caso

ideal seria obter Q1 = Q2, para aumentar a eficiência para uma dada largura

de banda. O fator de qualidade de ambos os modos pode ser mais facilmente

controlado adicionando uma segunda porta de saída ao anel, a porta de va-

zamento [70].

• Terceiro, o adequado projeto das portas de entrada e saída nos guias de onda

garantem o controle da força de acoplamento sobre ambos os modos. Dessa

forma, podemos projetar um sistema com acoplamento crítico para o feixe de

bombeio, máxima potência dentro da cavidade para ω1, e um acoplamento

mais forte para o modo gerado ω2, minimizando o efeito das perdas sobre o

campo gerado, importante para a medida de ruído quântico.
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A Figura 2.9 mostra a representação esquemática do projeto e a foto do dispo-

sitivo fabricado. A altura do guia de onda é de 730 nm. Para maximizar o acordo

de fase de entrada, entre o guia de onda e o anel, fizemos com que a largura do

guia de onda e do anel fossem a mesma. Dessa forma, o modo fundamental em

1560 nm injetado pelo laser no guia de onda é acoplado ao interior do ressoador.

1ω 1ω

2ω

R

1κ

2κ

a) b)

Figura 2.9: Projeto do chip para a geração de SH. (a) Representação es-
quemática, (b) foto do chip fabricado. Os pads observado são
as bases de contato das pontas de prova para o controle dos
aquecedores integrados.

A força de acoplamento κ j depende da geometria do guia de onda, e do gap. O

raio do anel de 114 µm é grande o suficiente para reduzir as perdas de propagação

devido à curvatura. Para a banda de telecom, o acoplamento crítico é estabelecido

com um gap da ordem de 600 nm. Podemos modificar a largura de banda de

acoplamento alterando a geometria do guia de onda [1]. A largura do guia de

onda do ressoador para gerar o SH no modo TM20 é de aproximadamente w1 ≈

1,2 µm, com o feixe de bombeio no modo fundamental, e polarização TE.

Nosso principal propósito na geração de segundo-harmônico é o estudo das

propriedades do ruído do campo gerado. Mais especificamente, estamos interes-
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sados em medir uma redução no ruído da quadratura de amplitude do campo

inferior ao limite quântico padrão. Sendo assim, queremos minimizar a influência

do ruído de vácuo sobre o ruído do campo gerado, e para isso, devemos estabelecer

um acoplamento forte de saída para o segundo-harmônico. Portanto, a distância

da porta de vazamento ao anel deve ser inferior a 600 nm. O problema em dimi-

nuir o segundo gap é que podemos forçar a saída do campo de bombeio do interior

do anel, reduzindo o fator de qualidade para o feixe de bombeio. Uma boa estraté-

gia é forçar o desacordo de fase entre o modo de bombeio no anel para o modo de

mesmo comprimento de onda na porta de vazamento, reduzindo o acoplamento

entre os dois guias. Isso pode ser feito estreitando a largura do guia de vazamento

w2.

Em princípio, é sempre possível utilizar o mesmo guia de onda de entrada para

extrair o campo de segundo-harmônico. Nessa situação, teríamos um dispositivo

com apenas um acoplamento, sem o guia de onda extra do outro lado do anel.

Porém, para comprimentos de onda menores, a taxa de decaimento da onda eva-

nescente é mais rápida do que para comprimentos de onda maiores, e teríamos

um fator de qualidade carregado maior para o modo ω2, aumentando a influência

do vácuo sobre o modo gerado. Portanto, é interessante haver uma segunda porta

de extração, pois assim podemos controlar a força de acoplamento para o modo

gerado.

O acoplamento de saída do modo ω2 acontece preferencialmente com a porta

de vazamento, que pode ser otimizada para o comprimento de onda do segundo-

harmônico. Porém, isso introduz um problema, porque agora devemos evitar o

vazamento do modo de bombeio. Por ser o modo fundamental, independente-

mente da geometria do guia de onda, sempre haverá um vazamento. No entanto,

podemos estabelecer um desacordo de fase entre os dois guias de onda, reduzindo
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Figura 2.10: Acordo de fase do acoplamento de saída pela porta de va-
zamento. (a) Conversão do modo TM20 para o fundamental
TM00. A largura da porta de vazamento deve ser de 300 nm.
(b) Ressonâncias em 1560 nm para dois gaps da porta de va-
zamento, de 150 nm e 200 nm.

o acoplamento.

A largura do guia de onda da porta de vazamento foi de 300 nm. Para este

tamanho, o modo de segundo-harmônico em TM20 é convertido no modo fun-

damental na mesma polarização, como pode ser visto na Figura 2.10 (a). O pro-

cesso de conversão de modos é baseado na escolha da geometria dos guias de

onda, de forma a casar os índices de refração, ou vetor de onda, dos dois mo-

dos [72, 73, 74, 75, 76]. Os pontos em rosa representam a dispersão do modo TM20

em 780 nm. Para a geometria do ressoador (w = 1,2 µm), o vetor de onda do modo

é k = 2,32 [2πµm−1]. No mesmo comprimento de onda e polarização, o modo fun-

damental irá reproduzir o mesmo valor no guia de onda com largura de 300 nm.

Por sua vez, a diferença no vetor de onda do modo de bombeio no ressoador

para a porta de vazamento é de |∆k|/k ≈ 14%. Portanto, esperamos que haja um

acoplamento bem fraco do modo fundamental no anel em 1560 nm para o segundo
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guia de onda extra, permitindo uma proximidade do guia de vazamento inferior à

600 nm. A Figura 2.10 (b) mostra as ressonâncias do anel para dois diferentes gaps

da porta de vazamento, de 150 e 200 nm, cujos fatores de qualidade são de 1×106 e

1,6×106, respectivamente.

2.3.3 Resultado experimental

O feixe do campo de bombeio é gerado por um laser de diodo no comprimento de

onda de ∼ 1560 nm. Logo em seguida, ele é amplificado por um amplificador em

erbium de fibras óticas EDFA, gerando na saída um feixe de luz com intensidade

variável, de 22 dBm até 32 dBm. O campo então passa através de um controlador

de polarização também em fibras, possibilitando o ajuste da polarização em TE

ou TM. O campo acoplado ao ressoador gera um feixe de luz no comprimento de

onda de aproximadamente λ2 ≈ λ1/2, ∼ 780 nm. Na saída, os dois feixes são sepa-

rados por um espelho dicroico, e o campo gerado é detectado por um analisador

de espectro ótico (OSA). A Figura 2.11 (a) mostra o espectro medido na saída da

porta de vazamento do chip, na banda do infravermelho próximo.

χ(2) efetivo

O estudo da eficiência de geração de segundo-harmônico permite estimar a ordem

de magnitude do coeficiente de susceptibilidade não-linear χ(2). Para a geração de

segundo-harmônico, sem depleção do campo de bombeio, a potência gerada de

SH pode ser calculada a partir das equações de modos acopladas (2.31), ver por

exemplo [63]. O principal objetivo do ressoador na geração é intensificar os efeitos

não-lineares, usando potências modestas de bombeio. Portanto, devemos levar em

89



775 780 785 790
Comprimento de onda [nm]

70−

60−

50−

40−

30−
nc

ia
 [d

Bm
]

e
Po

t

λ780 1560

a) b)

Figura 2.11: Observação da geração de segund-harmônico. (a) Espectro
adquirido utilizando o analisador de espectro ótico, e (b) foto
do ressoador durante a geração. É possível visualizar a luz
vermelha gerada em 780 nm, como visto pela câmera. Neste
chip, em particular, não havia Pt sobre o guia do anel. A sin-
tonização foi feita por um outro laser, sintonizável.

consideração o formalismo de entrada e saída de cavidades. O fator de qualidade,

o overlap dos modos, e a eficiência do acordo de fase dos campos (2.33), são os

parâmetros considerados no cálculo da potência de SH [65], que é dada por

PS H =
C2C2

1(ω1χ(2)LP1)2

8n2
1n2c3ϵ0A2

1
A2sinc2(∆kL/2)σ(A1, A2), (2.35)

com

C j =
Pcirc

Pin
=

∣∣∣∣∣∣∣
−κ∗j

1 − t∗jeiθ j
√

1 − α j

∣∣∣∣∣∣∣

2

, (2.36)

onde Aj é a área modal e P1 a potência do feixe de bombeio. A integral de recobri-

mento é explicitada pela função σ. O aprimoramento do campo pela cavidade C j,

leva em consideração a potência do campo circulante no anel [77]. Nota-se que no

acoplamento crítico, e baixas perdas de propagação, o fator de aprimoramento da

potência do campo dentro do ressoador pode ser aproximado por C j ≈ 1/α j.

A Figura 2.12 mostra a eficiência de geração do SH em função da potencia do

feixe de bombeio. Podemos observar pela figura, que a partir de 24 dBm ocorre a

90



21 22 23 24 25
ncia de bombeio [dBm]ePot

8−

6−

4−

2−

nc
ia

 d
o 

SH
 [d

Bm
]

e
Po

t

Saturado

Figura 2.12: Eficiência de geração do SH em função da potência do feixe
de bombeio. As perdas de acoplamento de entrada e saída
nos guias de onda foram consideradas.

saturação na potência de segundo-harmônico. O fit linear até a potência de satu-

ração, na escala logarítmica, leva a um coeficiente angular de 1, 97 ± 0, 17, repre-

sentando uma dependência quadrática da potência de SH com o feixe de bombeio,

em bom acordo com a teoria. O coeficiente linear do fit está associado ao valor de

χ(2).

Para uma estimativa da ordem de grandeza da susceptibilidade não-linear de

segunda ordem, iremos assumir como válidas as seguintes suposições. Primeira-

mente, que o acordo de fase é perfeito, anulando a dependência da potência do

SH com a função sinc(φ) ≡ sin(φ)/φ, e levando à igualdade n1 = n2. Além disso,

que o ressoador está na condição de acoplamento crítico para ambos os modos.

Nessa situação, o aprimoramento da cavidade é dado pelo inverso das perdas to-

tais em uma volta completa, as quais consideraremos as mesmas para ambos os

modos. As áreas efetivas para o feixe de bombeio e SH foram calculadas usando o

MPB, cujos valores são 0,82 µm2 e 0,62 µm2, respectivamente. Com esses cálculos

e suposições, o valor estimado é χ(2) ≈ 1 fm/V.
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O maior valor estimado de χ(2) por Levy et al. [65], foi da ordem de 40 fm/V.

Naquele experimento, o chip era composto apenas uma porta de saída, levando

a um acoplamento bastante sub-crítico para o feixe de SH. Naquele contexto, o

fator de aprimoramento da cavidade para o feixe gerado foi considerado igual

à unidade, o que justificaria um maior valor de susceptibilidade no cálculo da

eficiência de geração. No nosso experimento, devido à segunda porta de saída do

dispositivo, podemos assumir com mais propriedade que os fatores de qualidade

dos feixes de bombeio e SH são da mesma ordem de grandeza, levando a uma

redução na magnitude de χ(2).

Acreditamos que a saturação na geração da potência de SH, observado na Fi-

gura 2.12, pode ser explicada por uma dependência do acordo de fase com a tem-

peratura [78, 79]. O aumento da potência de bombeio dentro do ressoador causa

um aumento da temperatura do chip, mudando o ponto de perfeito casamento de

fase para a geração.

A potência de saturação permite a estimativa da eficiência máxima de geração

de segundo-harmônico, a qual é da ordem de 0,24%. A baixa eficiência de geração

é explicada pelo pequeno valor de não-linearidade de segunda ordem. Como foi

mencionado anteriormente, uma possível causa da origem desse termo não-linear

é a quebra de simetria da estrutura devido à tensão do material no processo de

fabricação [68]. No entanto, o procedimento para aumentar o fator de qualidade

dos anéis é baseado em um cozimento adicional da estrutura para reduzir a tensão

sofrida na deposição dos materiais [55], o qual reduz justamente o efeito que leva

à origem de χ(2).
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2.4 Conversão paramétrica descendente

O processo inverso à geração de segundo-harmônico é o processo de conversão pa-

ramétrica descendente - do inglês - parametric-down-conversion (PDC). Nesse pro-

cesso, um fóton do bombeio é aniquilado, e surgem dois fótons não necessaria-

mente degenerados. Assim como no processo de SHG, as frequências dos fótons

envolvidos devem obedecer a conservação de energia e momento. Mas diferente-

mente daquele processo, o papel da cavidade é imprescindível para a geração. O

funcionamento do dispositivo é similar ao de um laser em que, para amplificação

e geração de feixes intensos, há um limiar de oscilação.

2.4.1 Oscilador paramétrico ótico (OPO)

O principal objetivo do micro-ressoador no processo de PDC é fazer a realimenta-

ção dos fótons, de bombeio e/ou gêmeos gerados espontaneamente. A partir de

uma dada potência do feixe de bombeio dentro do ressoador, o ganho ótico torna-

se igual às perdas espúrias, e o OPO começa a oscilar. Para que o processo ocorra

eficientemente, há vários tipos de acordo de fase, os quais dependem dos estados

de polarização de todos os campos envolvidos. Por ligação direta com o processo

de SHG observado, vamos considerar exatamente o processo inverso, isto é, um

acordo de fase do Tipo I, no qual os feixe gêmeos possuem mesma polarização,

mas o feixe de bombeio está em uma polarização ortogonal [80].

Um material bastante propício para a observação do PDC, usando o processo

χ(2), é o niobato de lítio (LiNbO3). Ele é um cristal que não apresenta simetria de

inversão, e possui forte não-linearidade quadrática. Por causa disso, ele é bas-

tante utilizado como fonte de feixes de luz não-clássica com baixo limiar de os-
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cilação [81]. Recentemente, micro-ressoadores de modos de galeria de sussurro

(WGM) - do inglês - whispering-gallery-modes, foram fabricados no contexto de ótica

quântica e não-linear. A caracterização clássica de ressoadores para SHG obteve

fatores de qualidade da ordem de 1 × 107, e eficiência de conversão de 9% [79].

Com o mesmo objetivo de observar o processo inverso ao SHG, OPO’s com acordo

de fase semelhante ao desenvolvido na seção anterior, baseados em WGM foram

produzidos com limiar tão baixo quanto 6,7 µW [82].

Devido a baixa não-linearidade de segunda-ordem do nitreto de silício, iremos

estimar, na melhor das hipóteses, o limiar de oscilação de um ressoador projetado

para PDC, com acordo de fase semelhante ao desenvolvido para SH, e em [82].

Para tanto, vamos assumir que o guia de onda feito de SiN apresenta somente não-

linearidade quadrática, isto é, vamos desprezar qualquer efeito não-linear relacio-

nado a χ(3), e consequentemente, qualquer observação de feixe gerado é devido ao

processo de PDC.

A conversão paramétrica descendente pode ser descrita da seguinte forma: um

fóton do feixe de bombeio na frequência ω0 (λ0 = 780 nm), ao interagir com o meio

não-linear, dá origem a dois outros fótons, que iremos denominar simplesmente

de gêmeos, nas frequências ω1 e ω2, com (λ1 ≈ λ2 = 1560 nm). Para satisfazer o

acordo de fase, dentro do ressoador, o modo transverso do feixe de bombeio em

780 nm deve ser o TM20. Para tanto, precisamos garantir a conversão do modo fun-

damental no guia de onda para o modo de ordem superior no anel. Isso pode ser

facilmente alcançado bombeando justamente a porta de vazamento dos chips para

SHG 2, ver Figura 2.9. Assim sendo, ambos os modos transversos dos feixes gê-

meos serão TE00, onde esperamos uma pequena não degenerescência na frequência
2Note que a porta de vazamento para o chip de SH foi projetada para ter um acoplamento super-

crítico para o campo em 780 nm. Portanto, novas fabricações são necessárias para obter, dessa vez,
um acoplamento crítico com o campo de bombeio, e super-crítico com os feixes gêmeos.
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dos campos.

Adaptando a guias de onda a teoria desenvolvida por C. Fabre em [83], obte-

mos as equações da dinâmica dos campos intracavidade

a0κ
′
0(1 − i∆0) = −2χa1a2 + κ0ain

0 , (2.37)

a1κ
′
1(1 − i∆1) = 2χ∗a0a∗2, (2.38)

a2κ
′
2(1 − i∆2) = 2χ∗a0a∗1, (2.39)

onde |ai|2 representa o fluxo de fótons do campo i [84], com i = 0 para o modo

de bombeio, e i = 1 ou 2 para os respectivos feixes gêmeos. As perdas totais em

uma volta completa estão representadas por κ′i , que estão relacionadas às perdas

espúrias por

κ′i = κi + µi, (2.40)

onde κi são as forças de acoplamento e µi as perdas espúrias. Os termos de dessin-

tonia são normalizados pelas perdas totais, isto é, ∆i ≡ φi/κ′i , onde φi é a defasagem

sofrida pelo campo em uma volta completa no anel, dada por

φi = βiL ≡ 2piπ + δφi, (2.41)

onde pi é um número inteiro associado ao modo i, e assumimos |δφ| << 2π. O

coeficiente não-linear efetivo determina a eficiência de geração do processo, e é

dado por

χ = −iL

√
!cµ0ω0ω1ω2

8n0n1n2
σ(ψ0,ψ1,ψ2)sinc

(
∆βL

2

)
ei∆βL/2, (2.42)

onde ! é a constante de Planck reduzida, ni são os índices de refração linear dos

respectivos campos, e σ(ψ0,ψ1,ψ2) é a integral de overlap,

σ(ψ0,ψ1,ψ2) =

∫
χ(2)(ω1 + ω2,ω1,ω2)ψ∗0ψ1ψ2dA

(∫
|ψ0|2dA

∫
|ψ1|2dA

∫
|ψ2|2dA

)1/2 , (2.43)
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onde ψi descreve os perfis transversos dos campos elétricos. Note que esta integral

de recobrimento difere da previamente utilizada no cálculo da interação modal

do processo de geração de segundo-harmônico (2.34). Contudo, todos os cálcu-

los envolvendo a integral de recobrimento realizados neste trabalho foram feitos

baseados na expressão (2.34) 3. O termo de desacordo de fase é definido como

∆β = β0 − β1 − β2. (2.44)

2.4.2 Limiar de oscilação

Multiplicando a equação (2.38) pelo complexo conjugado da equação (2.39), obte-

mos

κ′1κ
′
2(1 − i∆1)(1 + i∆2) = 4|χ|2|a0|2. (2.45)

O lado direito da expressão acima é real e positivo, implicando que a parte imagi-

nária ao lado esquerdo da equação deve ser zero, isto é,

∆1 = ∆2 = ∆. (2.46)

Portanto, para haver oscilação, a razão entre as dessintonias e as perdas totais de

ambos os modos gerados devem ser iguais. Essa condição garante a solução está-

vel do OPO [85]. Porém, devido a um possível desbalanceio no acoplamento dos

modos, a extração dos feixes pode ser feita de forma desequilibrada, segundo a

expressão
I1

I2
=
κ1κ′2
κ2κ′1
, (2.47)

onde Ii é o fluxo de fótons do modo i, os quais deixam o anel pela porta de saída.

Note que para feixes quase gêmeos (ω1 ≈ ω2), o fluxo de fótons é o mesmo.
3No processo de conversão paramétrica descendente, a interação dos campos envolvidos é exa-

tamente a mesma do processo de geração de segundo-harmônico. Portanto, é justificável o uso da
expressão (2.34) para o cálculo da integral de recobrimento.
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A parte real da equação (2.45) fornece

|a0|2 =
κ′1κ
′
2(1 + ∆2)
4|χ|2 . (2.48)

A relação (2.48) mostra que a potência do feixe de bombeio no interior do ressoador

é constante, uma vez atingida a oscilação. O limiar de oscilação, com respeito ao

fluxo de fótons no guia de onda reto, pode ser obtido levando em consideração a

expressão (2.37)

|ain
0 |2 =

κ′20 κ
′
1κ
′
2

4|χ|2κ2
0
(1 + ∆2)(1 + ∆2

0). (2.49)

Considerando dessintonias nulas para os três campos, e um acoplamento crítico

para o modo de bombeio (κ0 = µ0), o limiar de oscilação pode ser escrito como

κ′1κ
′
2/|χ|2, onde os termos κ′i , com i = 1, 2, podem ser estimados a partir do fator

de qualidade. Em princípio, podemos reduzir o limiar de oscilação diminuindo a

força de acoplamento, ou simplesmente afastando o guia de onda do anel. No en-

tanto, por questões de simplificação, vamos considerar também um acoplamento

crítico para os feixes gêmeos, e que o fator de qualidade seja o mesmo para ambos

os modos. Nesse caso, a potência do limiar de oscilação é dada por

Pth =
ω1ω2

Q2FS R2|χ|2!ω0, (2.50)

onde Q e FS R referem-se aos fatores de qualidade e aos intervalos espectrais livres

dos feixes gêmeos.

Na melhor das hipóteses, a potência do limiar de oscilação obtida para o PDC

foi estimada em 1 W no guia de onda reto, um pouco antes do acoplamento com

o anel. Para a estimativa, assumimos que os fatores de qualidade dos feixes gê-

meos são da ordem de 1 × 107, os FSR’s são de 200 GHz, os feixes são quase gê-

meos e com comprimento de onda de 1560 nm, para um comprimento de onda

do feixe de bombeio de 780 nm. Além disso, assumimos também um perfeito ca-

samento de fase entre os modos, eliminando a dependência da função sinc, e do
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termo de fase no parâmetro χ. O parâmetro não-linear, por sua vez, depende de

alguns parâmetros do modo ótico e da geometria, assim como da não-linearidade

de segunda-ordem, estimada a partir do experimento de SH. A integral de overlap

foi calculada usando o MPB, e foi da ordem de 1%.

Mesmo para uma potência de limiar que é próxima da potência máxima forne-

cida pelo nosso laser, decidimos prosseguir com o trabalho, e tentar observar al-

guma geração de conversão descendente. Com esse propósito, projetamos novos

dispositivos, semelhantes aos chips para SHG, mas que estivessem com um acopla-

mento aproximadamente crítico para o feixe de bombeio, e levemente super-crítico

para os feixes gêmeos, de forma a não aumentar muito o limiar de oscilação.

Não observamos geração relacionada ao processo de conversão paramétrica

descendente. Mesmo utilizando o chip em uma configuração de amplificador pa-

ramétrico ótico (OPA) - do inglês - optical-parametric-amplifier, onde uma semente

em 1560 nm foi injetada pela porta de vazamento, não observamos amplificação

do modo em telecom. A conclusão que tiramos do trabalho nesta etapa, é que o

limiar de oscilação para o PDC está no limite da nossa capacidade de bombeio ou

além. Portanto, foi inviável a continuação da pesquisa nesta linha.

Acreditamos que o alto limiar de oscilação para o processo é atribuído a dois

fatores. O primeiro, está relacionado à baixa não-linearidade de segunda-ordem

do nitreto de silício. O segundo fator, é referente à integral de recobrimento entre

os modos. O fato do processo não-linear envolver a interação entre modos de

diferentes ordens, reduz significativamente a eficiência de conversão.

Além dos dois fatores supracitados, durante o período no qual estávamos bus-

cando algum sinal de geração próximo à banda de telecom, em alguns dos anéis

havíamos notado o crescimento de um sinal bastante fraco na parte do setup pró-
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pria para a detecção de 1560 nm. O esquema do setup pode ser observado na

Figura 2.13 (a). O setup foi montado de tal forma que na saída do chip era possí-

vel separar, com boa taxa de extinção, a luz do infravermelho-próximo da luz em

telecom. Devido à proximidade da porta de vazamento com o anel, havia uma

maior probabilidade do feixe em 1560 nm sair por aquele caminho, juntamente

com a parte vazada do campo em 780 nm. Para separar esses dois feixes, usamos

inicialmente um espelho dicroico, com corte em aproximadamente 900 nm. Após a

transmissão do dicroico, havia predominantemente luz em 1560 nm, onde o resquí-

cio de luz em 780 nm era eliminada utilizando alguns espelhos com coating para

1560 nm. O detector também era específico para o infravermelho.

Portanto, o pequeno crescimento do sinal observado, poderia ser uma geração

bastante fraca de luz em 1560 nm. Entretanto, quando utilizamos o analisador de

espectro ótico para verificar o espectro de luz que estava saindo do chip, observa-

mos o primeiro pente de frequências do laboratório, ver a parte (b) da Figura 2.13.

A geometria projetada para geração do processo de PDC acabou tornando-se

uma geometria que leva à geração de pentes de frequências com um bombeio pró-

ximo de 780 nm. O sinal observado, na parte do setup para telecom, era a detecção

dos modos gerados em comprimentos de onda longos, ao redor de 840 nm.

O pente de frequências, é um fenômeno no qual há um número apreciável de

fótons em cada modo do ressoador, limitado pela largura de banda do ganho não-

linear. Pela parte (b) da Figura 2.13, é possível observar feixes intensos de luz de

aproximadamente 730 nm até 860 nm, resultando em uma largura espectral de

130 nm. Cada modo do ressoador é distanciado em aproximadamente 0.4 nm,

totalizando cerca de 300 novos modos ocupados, a partir de um único modo de

bombeio.
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Figura 2.13: (a) Setup para procura do processo de PDC. QWP e HWP
referem-se a lâminas de 1/4 e 1/2 onda, respectivamente. (b)
Observação de um dos primeiros pentes de frequências do la-
boratório.

Vimos na seção 1.4, que para feixes de bombeio com (λ < 1 µm), a dispersão

do material é dominante sobre a dispersão geométrica, impossibilitando a existên-

cia de dispersão anômala em comprimentos de onda mais curtos. No entanto, o

projeto para PDC exigia a existência de um feixe de bombeio de modo transverso

superior no anel. Portanto, descobrimos que modos transversos de ordem supe-

rior podem levar a uma região de dispersão anômala em comprimentos de onda

ao redor de 780 nm.
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2.5 Mistura de quatro-ondas

O processo paramétrico não-linear que envolve a interação de quatro campos é

conhecido como mistura de quatro-ondas (FWM) - do inglês - four-wave mixing.

No caso dos ressoadores feitos de nitreto de silício, que exibe simetria de inversão,

a interação fundamental no processo paramétrico tem origem na não-linearidade

de terceira-ordem da polarização (2.28). O processo de conversão de frequências

ocorre em virtude da resposta não-linear do meio, e depende da intensidade do

campo de bombeio. O efeito resultante pode ser modelado como uma dependência

do índice de refração com a intensidade, n0 + In2, onde n0 é o índice de refração

linear, I é a intensidade do laser, e n2 é o coeficiente Kerr.

Quando o micro-ressoador é bombeado por um laser contínuo (cw) - do inglês

- continuous-wave, o processo de conversão paramétrica irá aniquilar dois fótons

do bombeio, na frequência ωp, e criar um par de fótons em bandas laterais, nas

frequências ωs e ωi, denominados de sinal e complementar, respectivamente. A

conservação de energia

2!ωp = !ωs + !ωi, (2.51)

implica que as componentes de frequências geradas são igualmente espaçadas com

relação à frequência do fóton de bombeio

Ω = ωs − ωp = ωp − ωi, (2.52)

onde Ω é a frequência de dessintonia. Se as frequências do sinal e complemen-

tar coincidem com as frequências ressonantes do anel, o processo paramétrico é

aprimorado, resultando em uma eficiente geração em bandas laterais.

A conservação de momento

2βp = βs + βi, (2.53)
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precisa ser satisfeita no processo de conversão paramétrica, e define uma relação

de fase fixa entre o sinal e complementar relativo à fase do bombeio. Diante disso,

os feixes gerados estarão submetidos a uma amplificação coerente, e a oscilação

paramétrica irá ocorrer, caso o ganho não-linear exceda a taxa de decaimento da

cavidade, levando a um crescimento simétrico das bandas laterais com o aumento

da intensidade de bombeio. Diferentemente processo de PDC baseado em χ(2), a

não-linearidade cúbica do nitreto de silício é alta o suficiente para que, em conjunto

com o alto confinamento do modo guiado, possa levar à observação de oscilação

paramétrica com potências de bombeio modestamente baixas [55, 6, 49].

A oscilação paramétrica pode levar à geração de um espectro que contem múl-

tiplas bandas laterais. A largura de banda de geração depende de dois processos

não-lineares similares. O primeiro, é o processo de FWM degenerado, no qual

bandas laterais são geradas unicamente pelo laser de bombeio. Nesse caso, os

distanciamentos das bandas laterais podem ser distintos, e portanto, não podem

formar um pente de frequências devido à não conservação de energia.

O segundo, é o processo de FWM não-degenerado. Nesse caso, os feixes ge-

rados de sinal e complementar servem como sementes para processos em cascata

de mistura de quatro-ondas, gerando novas bandas laterais, que também sofre-

rão amplificação coerente se os modos envolvidos satisfizerem leis de conservação

semelhantes às (2.51) e (2.53) [86]. Dependendo da potência das bandas laterais

dentro do ressoador, o processo de FWM em cascata pode ser dominante. Esse

processo leva à geração de múltiplas bandas laterais igualmente espaçadas, cujo

espaçamento é determinado pelo FSR do micro-ressoador. Esse fenômeno é co-

nhecido como geração de pente de frequências [5].
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2.5.1 Dinâmica da oscilação paramétrica

A oscilação paramétrica pode ser intuitivamente compreendida através do pro-

cesso de FWM. Partindo das equações de onda (1.2), com as leis de conservação

de energia e momento, podemos construir um conjunto de equação diferenciais

acopladas, que descrevem a evolução dos quatro campos envolvidos na intera-

ção [87]. Porém, essa construção é completamente arbitrária e não traz nenhuma

dependência com a dispersão do modo em particular.

Sobretudo, é sabido que há uma grande variedade de fenômenos instáveis,

os quais levam ao surgimento de comportamentos organizados no tempo e na

frequência. Por exemplo, sabe-se que certos sistema óticos dispersivos, quando

sujeitos a parâmetros estacionários e controláveis, podem exibir um caráter osci-

latório na frequência [88], e geração de sólitons [89]. Esses efeitos são conhecidos

como instabilidade de modulação (MI) - do inglês - modulation-instability.

A teoria da instabilidade de modulação é normalmente utilizada para descre-

ver a propagação de ondas em um meio não-linear dispersivo, através da dinâ-

mica de fluidos e ótica não-linear. Ela refere-se ao processo no qual pequenas

perturbações causadas na solução estacionária crescem exponencialmente como

resultado da ação recíproca entre a não-linearidade e a dispersão da velocidade de

grupo [90, 91]. No contexto de ressoadores, a instabilidade de modulação é ma-

nifestada através da quebra da radiação eletromagnética contínua em um trem de

pulsos [92].

Interpreto a instabilidade de modulação em termos da mecânica quântica da

seguinte forma: um laser ressonante com o anel feito de um material não-linear,

irá espontaneamente gerar fótons através de toda a largura de banda do ganho
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paramétrico, obedecendo as leis de conservação da mistura de quatro-ondas. Os

poucos fótons gerados podem ser interpretados como pequenas modulações em

bandas laterais, que em ressonância com a cavidade, são retroalimentados eficien-

temente, causando um crescimento exponencial em todos os modos espectrais do

ressoador.

Para que a MI ocorresse, pensava-se ser essencial a dessintonia do anel, ou

dispersão anômala [93, 94]. Iremos mostrar, a partir deste ponto em diante, que

mesmo para dessintonia nula, e dispersão normal, a dispersão do termo de quarta-

ordem do coeficiente da constante de propagação pode levar à instabilidade de

modulação, ou mistura de quatro-ondas, como já foi observado em cavidades de

fibras óticas [25].

Equação de Lugiato-Lefever modificada

O modelo teórico da instabilidade de modulação pode ser desenvolvido através da

equação de Schrödinger não-linear (NLSE) [43]. Ele descreve a evolução temporal

do envelope de campo elétrico em um guia de onda, em conjunto com condições

de contorno apropriadas que relacionam a dinâmica de entrada e saída de cavida-

des [95]

E(t, τ + tR) = E(t, τ), (2.54)

onde t é a variável que descreve o tempo em longa escala, após muitas voltas com-

pletas no ressoador, τ é a variável temporal rápida, contida em apenas uma volta,

e tR é o tempo de uma volta completa.

Se a potência intracavidade das bandas laterais geradas são relativamente bai-

xas com relação à potência de bombeio, aplicando a condição de contorno de cavi-
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dade (2.54), a dinâmica pode ser adequadamente modelada utilizando a equação

modificada de Lugiato-Lefever (LLE) [96]. O modelo descreve a propagação do

campo intracavidade E(t, τ) no micro-ressoador, dado o campo de entrada antes

do acoplamento Ein [93, 97, 42]

tR
∂E(t, τ)
∂t

=

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎣−α − iδ0 + iL

∑

n≥2

βn

n!

(
i
∂

∂τ

)n

+ iγL
(
1 +

i
ω0

∂

∂τ

)
|E(t, τ)|2

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎦ E(t, τ) +

√
θEin,

(2.55)

onde α é a perda total em uma volta completa, δ0 é a dessintonia de fase entre a

ressonância da cavidade e a frequência de bombeio, L é o comprimento do ressoa-

dor, γ é o parâmetro não-linear, ω0 é a frequência de bombeio, θ é o coeficiente de

transmissão entre o ressoador e o guia de onda reto, e βn corresponde ao n-ésimo

coeficiente de dispersão da expansão em serie de Taylor da constante de propaga-

ção (1.66).

A versão modificada da LLE inclui termos de dispersão de ordem superior à

segunda, e auto-incremento - do inglês - self-steepening. Matematicamente, o auto-

incremento é explicado pela derivada parcial de primeira ordem ao lado direito

da equação (2.55), e tem origem na dependência da velocidade de grupo com a

intensidade de luz. Ele produz uma distorção no pulso temporal e uma assimetria

no pulso espectral [98].

A equação de LLE é uma aproximação da NLSE, válida quando a intensidade

das bandas laterais é bem inferior à intensidade de bombeio. Ela é usada para

simular temporalmente a dinâmica de geração do pente de frequências em micro-

ressoadores. Ela reduz significativamente o tempo e a capacidade computacional

necessários. A versão modificada foi utilizada para simular estados de modo tra-

vado - do inglês - mode-locking, solitons, geração de onda dispersiva e o efeito dos

termos de ordem superior de dispersão [97]. A simulação pode ser realizada uti-
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lizando o método de passos-divididos - do inglês - split-step method. A ideia geral

do método é simples, e consiste em separar a evolução não-linear da evolução li-

near dispersiva na equação de LLE. O método é válido caso o tamanho do passo na

evolução temporal seja inferior ao tempo de uma volta completa no ressoador [44].

Uma breve discussão matemática sobre a aplicação do método na NLSE pode ser

verificada no Anexo C. Iremos usar a LLE modificada para encontrar os termos de

acordo de fase e ganho não-linear da oscilação paramétrica, levando em conside-

ração a dispersão total da geometria.

Para estudar o efeito do modelo sobre as bandas laterais, escrevemos o campo

elétrico como [99, 88, 91]

E(t, τ) = A0(t) + A+(t)eiΩτ + A−(t)e−iΩτ, (2.56)

onde A0 é o campo de bombeio, e A+ e A− representam as bandas laterais simetrica-

mente dessintonizadas. Substituindo o campo elétrico na equação (2.55), obtemos

tR
∂A0

∂t
= −(α + iδ0)A0 + iγL|A0|2A0 + 2iγLA∗0A+A− +

√
θEin, (2.57)

tR
∂A+
∂t
= −

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣α + i∆κ + iL

∑

n=3,5,...

βn

n!
Ωn + 2iL

Ω

ω0
γ|A0|2

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ A+ + iγL

(
1 − Ω

ω0

)
A2

0A∗−, (2.58)

tR
∂A−
∂t
= −

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣α + i∆κ − iL

∑

n=3,5,...

βn

n!
Ωn − 2iL

Ω

ω0
γ|A0|2

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ A− + iγL

(
1 +
Ω

ω0

)
A2

0A∗+, (2.59)

onde Ω é a dessintonia das bandas laterais (2.52), e o desacordo de fase não-linear

encontrado é dado por

∆κ = δ0 − L
∑

n=2,4,...

βn

n!
Ωn − 2γL|A0|2. (2.60)

A solução estacionária para o campo de bombeio é bem conhecida por ter biesta-

bilidade [96, 100], e é dada por

[
α2 +

(
δ0 − γL|A0|2

)2
]
|A0|

2
= θ|Ein|2. (2.61)
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A biestabilidade é caracterizada por um ramo com coeficiente angular negativo na

curva expressando as relações de potência entre |A0|2 e |Ein|2. A solução estacionária

possui único valor para δ0 ≤
√

3α, enquanto que para δ0 >
√

3α, ela assume o

formato de S e leva a um ciclo histerético. A derivada d|A0|2/d|Ein|2 é negativa no

ramo biestável [101]

2δ0 −
√
δ2

0 − 3α2

3γL
< P0 <

2δ0 +
√
δ2

0 − 3α2

3γL
, (2.62)

e a solução é instável com relação a perturbações na frequência do bombeio. A

biestabilidade implica em um comportamento exótico, para uma redução na po-

tência de entrada |Ein|2, a potência intracavidade aumenta comparativamente ao

seu valor antes do ramo biestável [91].

As soluções para A+ e A− são

A+(t) = A+(0) exp

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣Λ(Ω)

t
tR
− i

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝L

∑

n=3,5,...

βn

n!
Ωn + 2γL

Ω

ω0
|A0|2

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

t
tR

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ , (2.63)

A−(t) = A−(0) exp

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣Λ(Ω)

t
tR
+ i

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝L

∑

n=3,5,...

βn

n!
Ωn + 2γL

Ω

ω0
|A0|2

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

t
tR

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ , (2.64)

onde

Λ(Ω) = −α +
√

[
γL

(
1 −Ω2/ω2

0

)
|A0|2

]2 − (∆κ)2, (2.65)

é o coeficiente de ganho. O coeficiente de ganho Λ e o desacordo de fase não-

linear ∆κ (2.60) dependem somente dos termos pares da dispersão, enquanto que

os termos ímpares da dispersão adicionam uma contribuição na fase das bandas

laterais, as quais são opostas em sinais com relação a cada termo.

As soluções em bandas laterais (2.63) e (2.64) são amplificadas exponencial-

mente quando o ganho paramétrico é superior às perdas, Λ > 0. O sistema evolui

até uma condição onde a potência gerada é forte o suficiente para servir como se-

mente no processo de mistura de quatro-ondas não degenerado. A partir de então,
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ocorre a estabilização em potência da primeira banda lateral como consequência

da geração de novos modos. O aumento da potência de bombeio leva ao processo

não-linear em cascata, podendo alcançar a condição de geração de um pente de

frequências, onde todos os modos da cavidade, dentro da largura espectral do ga-

nho paramétrico, são preenchidos por feixes intensos.

Na geração de um pente, a largura de banda do processo é altamente depen-

dente da posição espectral das primeiras bandas laterais geradas. Conforme a

dessintonia aumenta, contribuições dos termos de dispersão de ordem superior

à segunda-ordem são mais importantes e devem ser levados em conta na aná-

lise. Enquanto termos de dispersão de ordem ímpares não contribuem diretamente

com o ganho das bandas laterais, eles são relevantes para o formato do pente de

frequências, e travamento de modos, mode-locking. A inclusão do auto-incremento

não afeta diretamente o desacordo de fase, mas modifica a o termo não-linear do

ganho, e contribui com um termo adicional na fase [42]. A curva de ganho de uma

geometria que apresenta dispersão anômala pode ser observada na Figura 2.14.

Observando a expressão do desacordo de fase não-linear (2.60), vemos que para

dessintonia nula δ0 = 0, a expressão consiste na soma de um termo não-linear

sempre negativo, com um termo também negativo caso a dispersão de segunda-

ordem seja normal (β2 > 0). Portanto, na ausência de cavidades, o acordo de fase

somente pode ser satisfeito caso a dispersão seja anômala. A Figura 2.14 mostra a

curva de ganho para dois valores de dispersão e potência. O aumento da potência

faz com que o ganho seja maior e mais largo espectralmente [102]. Os valores de

potências utilizados foram de 12 e 24 W, dentro do micro-ressoador.

Considerando apenas o GVD na dispersão, dispersões normais não satisfazem

o acordo de fase, e portanto, o ganho paramétrico é sempre inferior às perdas espú-
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Figura 2.14: Curva de ganho para o processo de FWM. Os parâmetros uti-
lizados para o plot, que não estão expostos na legenda, são:
δ0 = 0, R = 100 µm, α = 0, 002, γ = 1 W−1m−1 e ω0/2π = 190
THz. A potência do campo é dada dentro do anel.

rias, para potências modestas de bombeio. No entanto, para dispersões anômalas,

o acordo de fase é facilitado, e o ganho não-linear torna-se mais largo para magni-

tudes pequenas de dispersão. Podemos notar pela figura que não apenas a largura

do ganho é menor para β2 = −80 ps2/km, mas o distanciamento do ganho primário

também é maior para β2 = −40 ps2/km. Portanto, GVD negativo e commagnitude

eq uena levam à oscilação paramétrica, na qual os primeiros modos gerados apa-

recem mais distanciados do bombeio, ∼ 101 THz. A aproximação da frequência do

feixe de bombeio com o zero de dispersão do ressoador (ZGVD) é crítico para a

geração de um pente de frequências espectralmente largo.

Para a fácil geração do pente de frequências no micro-ressoador é essencial dis-

persão anômala. Contudo, quando a dispersão do anel é normal, um valor ne-

gativo no termo de quarta-ordem de dispersão, pode satisfazer o acordo de fase,

provocando oscilação paramétrica. Neste caso, a dinâmica da oscilação é diferente,

no sentido em que os primeiros modos gerados aparecem bastante distanciados do
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feixe de bombeio, da ordem de centenas de terahertz. A separação entre o sinal e o

complementar representa mais do que uma oitava, ou seja, a frequência do modo

sinal é mais do que o dobro da frequência do modo complementar.

2.5.2 Largura espectral do ganho paramétrico

A dispersão representa a variação do intervalo espectral livre da cavidade com o

comprimento de onda. Ela limita o processo de conversão, restringindo a largura

de banda do pente de frequências. O processo de FWM em cascata torna-se menos

eficiente quando a variação dos modos ressonantes do anel é grande em frequên-

cia, pois a conservação de energia no processo não comensura exatamente com a

ressonância, ver Figura (2.15). Como resultado, o ganho paramétrico é uma fun-

ção da dessintonia ∆ω = 2ωp − ωs − ωi, que efetivamente quantifica o grau em que

os modos da cavidade violam a conservação de energia. Foi mostrado que para

haver ganho, é necessário que a dessintonia seja inferior à largura de banda para-

métrica Γ = 4cγP/n, onde γ = ωn2/(cAe f f ), e P é a potência circulante no interior

da cavidade [103]. A largura de banda paramétrica pode ser entendida através da

auto- e modulação de fase cruzada, que efetivamente traz os modos da cavidade

em ressonância [6].

O processo de FWM degenerado, aniquila dois fótons do bombeio, e gera dois

fótons em bandas laterais distanciadas por um múltiplo inteiro do FSR. A conser-

vação de energia é satisfeita com o auxílio da pequena dispersão do anel, que faz

com que o FSR da cavidade varie pouco para modos vizinhos ao redor do bom-

beio. Conforme a potência intracavidade aumenta, novos modos são gerados, e a

mistura de quatro-ondas não-degenerada começa a acontecer [104]. O FWM em

cascata faz com que todos os modos do ressoador sejam preenchidos por uma
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Figura 2.15: Representação esquemática de um pente de frequências.
A figura mostra o processo de FWM degenerado e não-
degenerado. A dispersão do ressoador faz com que o FSR
da cavidade mude com a frequência, delimitando a largura
espectral do pente.

quantidade apreciável de fótons.

Entretanto, o FWM em cascata exige a conservação de energia e momento local-

mente. Isto quer dizer que a interação que ocorre distanciada do feixe de bombeio

será influenciada pela dispersão naquele ponto. Ou seja, a separação em frequên-

cia entre os modos gerados longe do bombeio é diferente da separação dos modos

próximo ao bombeio. Portanto, o processo de FWM tende a acompanhar a disper-

são do ressoador, até certo ponto. Conforme a mudança no FSR torna-se muito

grande, a ressonância da cavidade deixa de casar com a banda lateral gerada, e o

aprimoramento do ressoador é reduzido até o ponto onde as perdas espúrias su-

peram o ganho paramétrico, e a geração de modos intensos cessa. Quanto menor

for o GVD, maior é a variação do FSR, e mais estreito, espectralmente, será o pente

de frequências. Contrariamente, para um feixe de bombeio próximo ao ZGVD, a

variação do FSR é menor, e consequentemente, mais largo será o pente.
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2.6 Conclusões e perspectivas

Em resumo, introduzimos neste capítulo as dinâmicas linear e não-linear dos

micro-ressoadores. Sobre a dinâmica linear, definimos os principais conceitos co-

mumente utilizados no tratamento de cavidades vazias, e discutimos sobre a ori-

gem das perdas nos ressoadores. Também discorremos brevemente sobre o traba-

lho que tem sido desenvolvido pelo grupo de Nanofotônica da Universidade de

Columbia no sentido de reduzir as perdas.

A dinâmica não-linear dos anéis é bastante rica, possibilitando a observação de

diversos fenômenos paramétricos, de segunda- e terceira-ordem. O termo de sus-

cetibilidade efetivo χ(2) permite a observação da geração de segundo-harmônico

causada em decorrência da deposição dos materiais no processo de fabrica-

ção [68, 69], ou através da quebra de simetria na interface dielétrica [66]. Contudo,

devido à fraca não-linearidade e o pequeno recobrimento entre os modos intera-

gentes, o limiar de oscilação do processo de conversão paramétrica descendente

foi estimado na ordem de watts, que é a mesma ordem de grandeza da potência

máxima fornecida pelo nosso laser, impossibilitando a observação da oscilação.

Também introduzimos a dinâmica do processo de mistura de quatro-ondas.

Obtivemos as expressões do acordo de fase não-linear e do ganho do processo

paramétrico, a partir das quais pudemos estimar a posição espectral de geração das

primeiras bandas laterais. No próximo capítulo, utilizaremos o modelo não-linear

discutido para a previsão da geração de modos laterais em frequências específicas,

espectralmente separadas do feixe de bombeio, através do termo de dispersão de

quarta-ordem.
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CAPÍTULO 3

OSCILAÇÃO PARAMÉTRICA EM BANDAS LATERAIS COM GRANDE

SEPARAÇÃO ESPECTRAL

A ocorrência e a dinâmica do processo de mistura de quatro-ondas estão intrin-

secamente relacionadas à dispersão em frequência da família de modos intera-

gentes. O processo é normalmente iniciado com potências de bombeio modestas,

quando a dispersão da velocidade de grupo é anômala (β2 < 0), e um largo pente

de frequências é gerado quando o comprimento de onda do laser é centrado pró-

ximo do ponto de zero de dispersão do GVD (ZGVD), possibilitando o acordo de

fase dentro de um largo intervalo de comprimentos de onda [48, 7, 49]. No en-

tanto, dispersão anômala não é uma condição crucial para o começo da oscilação

paramétrica em um ressoador. A potência do feixe de bombeio em conjunto com

a dessintonia do laser permitem satisfazer o acordo de fase não-linear com ganho

positivo mesmo para regimes de dispersão normal [93, 94]. Uma outra forma de

observar oscilação em micro-ressoadores com dispersão normal é usar a dispersão

efetiva induzida por acoplamento de modo [105]. O acoplamento entre diferentes

modos pode alterar a separação das frequências ressonantes e levar a uma região

de dispersão anômala localmente [106].

Neste trabalho, iremos mostrar que o balanço entre os primeiros termos de or-

dem par da dispersão em frequência (i.e., β2 e β4), podem originar a oscilação pa-

ramétrica em regime normal de GVD, levando a uma dinâmica diferente, onde

as primeiras bandas laterais geradas aparecem amplamente separadas do feixe de

bombeio. A contribuição do termo de β4 sobre o princípio do processo paramétrico

já foi investigada em cavidade de fibra ótica [25], e recentemente em micro-esfera

de sílica [26]. Aqui, nós usamos modos transversos de ordens superiores para ob-
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ter dispersão anômala em micro-anéis de nitreto de silício em 795 nm, levando ao

acordo de fase no visível e infravermelho. Em geral, observamos que estas bandas

laterais ultra-distanciadas são geradas quando o sinal de β2 é positivo, mas pró-

ximo do ZGVD, e o termo de quarta-ordem da dispersão FOD é negativo (β4 < 0)

e suficientemente forte para ter uma contribuição significativa.

3.1 Modos transversos superiores

O cálculo do GVD efetivo é baseado na dispersão do material e na geometria do

guia de onda para um específico modo ótico, que por sua vez envolve a frequência,

a polarização e seu perfil espacial transverso. Vimos na Seção 1.2 que a dispersão

material do GVD é usualmente caracterizada como sendo normal para frequências

distantes da absorção. Portanto, a geometria do guia de onda do ressoador deve

ser projetada para adicionar uma contribuição relevante, a fim de compensar o

valor positivo de β2.

No caso do micro-ressoador de nitreto de silício (Si3N4), o comprimento de

onda para o ZGVD pode ser deslocado para o limite mínimo de 1 µm [15, 18]. Para

comprimentos de onda menores, em particular na banda do visível, a contribuição

da dispersão do material é dominante, e é especialmente desafiador alcançar GVD

anômalo no modo fundamental. No entanto, a influência do material depende

de como o modo ótico está distribuído transversalmente no guia de onda, e como

modos de ordem superiores têm diferentes perfis espaciais, podemos procurar ge-

ometrias com dispersão anômala em comprimentos de onda menores.
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3.1.1 Dispersões de segunda- e quarta-ordem

A Figura 3.1 exibe os valores calculados de β2 e β4 para duas geometrias em termos

do comprimento de onda no vácuo. A geometria é descrita pela seção transversa

do guia de onda do ressoador (altura × largura) e seu raio de curvatura R. Este

último foi predefinido em 132 µm, por ser grande o suficiente para minimizar as

perdas por curvatura, e pequeno o bastante para garantir a micro-escala do ressoa-

dor. Para as dimensões transversas, variamos a largura do guia de onda enquanto

mantínhamos a altura fixada em 730 nm. A geometria foi escolhida baseado em

simulações utilizando o pacote de auto-soluções pré-condicionado de bloco intera-

tivo em uma base de ondas planas (MPB) [39], incluindo os primeiros três modos

TM. Os pontos de ZGVD para os modos TM10 e TM20 podem ser trazidos para

próximo de 795 nm com larguras do guia de onda do ressoador ao entorno de 2 e

1,2 µm, respectivamente.

Podemos observar pela Figura 3.1, que para ambos os modos transversos de

ordem-superior, TM10 e TM20, encontramos uma região espectral com dispersão

anômala para comprimentos de onda inferiores a 1 µm [15, 18]. Para a geometria

de 2 µm, o ponto de ZGVD encontra-se um pouco à direita de 795 nm, ou seja,

para um laser sintonizado neste comprimento de onda, a geometria é dita pos-

suir dispersão normal, mas próxima do zero de dispersão. Além disso, o sinal da

quarta-ordem de dispersão é significativamente negativo, o que permitiria satisfa-

zer a condição de acordo de fase não-linear (2.60).

Para a geometria de 1,2 µm, a dispersão é anômala para um feixe de bombeio

próximo de 795 nm. Por outro lado, o valor de β4 é positivo, e de grande magni-

tude. Como veremos, a dispersão de quarta-ordem pode levar a um casamento de

fase bastante separado do comprimento de onda do bombeio. Contudo, por causa
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Figura 3.1: Simulação dos coeficientes de dispersão de segunda- (curva
preta) e quarta-ordem (curva azul) da expansão em série de
Taylor da constante de propagação para os modos TM10 e TM20

em micro-ressoadores com seção transversa de 730 × 2000 e
730 × 1200, respectivamente.

da dispersão anômala, o micro-anel deve satisfazer dois acordos de fase, um pró-

ximo do bombeio, e outro mais afastado devido ao β4. Portanto, esse dispositivo

deve produzir um pente de frequências. É importante notar que a largura espectral

da região com dispersão anômala é bem menor para a geometria de 1,2 µm. Essa

observação não permite entender profundamente a dinâmica do pente, a qual está

mais relacionada com o valor de β2 na frequência do bombeio [42].

O roteiro de simulação apropriado para o cálculo de β2 e β4 pode ser verificado

no Apêndice B.2.
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3.1.2 Perfil espacial dos modos transversos

A Figura 3.2 mostra a simulação FDTD dos primeiros três modos TM ressonantes

no anel com raio de curvatura de 20 µm, seção transversa de 730 × 1200 nm e

comprimento de onda de 800 nm. Por causa da simetria azimutal do anel, a figura

é a representação de um corte radial transverso para algum ângulo azimutal φ,

em coordenadas cilíndricas. Podemos observar pela figura que o efeito do raio de

curvatura é quebrar a simetria do modo transverso com relação ao corte azimutal

no plano cilíndrico r = R, onde R é o raio de curvatura do micro-anel.

Figura 3.2: Simulação utilizando FDTD dos primeiros três modos TM para
a geometria de 730 × 1200 nm, e raio de curvatura de 20 µm.
O comprimento de onda do modo é de 800 nm. (a) TM00, (b)
TM10 e (c) TM20.

Sobre o modo fundamental, o efeito do raio de curvatura é deslocar o campo

elétrico para o lado externo do ressoador (o centro do anel aponta para o lado

esquerdo na Figura 3.2). O deslocamento será maior quanto menor for o raio de

curvatura, e há duas decorrências diretas nessa observação. A primeira, é que

o índice de refração efetivo, e por consequência, a constante de propagação β e

todos os termos de dispersão dependem do raio de curvatura. Isso é facilmente

entendido percebendo que a distribuição espacial de um mesmo modo transverso

é alterado em função do raio de curvatura, e portanto, todos os termos de dispersão
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devem depender de R.

A segunda consequência resulta na dependência do fator de qualidade do

micro-ressoador com o raio de curvatura. A curvatura do anel faz com que a in-

tensidade do feixe de luz seja maior na parede lateral externa, quando comparado

com um guia de onda reto. Um feixe de luz mais intenso propagando-se pela in-

terface do guia de onda possui uma maior probabilidade de que os fótons sofram

espalhamento devido à rugosidade, e por isso, o fator de qualidade é reduzido.

O efeito do raio de curvatura sobre modos de ordem-superior é contra intui-

tivo. Podemos observar pela Figura 3.2 (b), que qualitativamente a intensidade

do modo TM10 no lado interno do guia de onda deve ser maior do que a intensi-

dade no lado externo, o oposto do que acontece com o modo fundamental. A Fi-

gura 3.3 mostra mais quantitativamente essa inversão de simetria na intensidade

dos modos de ordem-superior para uma geometria com corte de seção transversa

de 730 × 2000 nm.

Apesar de ser evidente a quebra de simetria da intensidade do campo nas pare-

des laterais do guia de onda, o efeito é menos significativo para modos de ordem-

superior. A Figura 3.2 (c) explicita bem essa ideia. Mesmo para um raio de cur-

vatura bem curto, o perfil transverso do modo TM20 ainda é bastante homogêneo,

significando uma menor influência do raio de curvatura, como também pode ser

visto pela Figura 3.3 (b).

Uma pergunta interessante é saber como o raio de curvatura afeta o fator de

qualidade dos anéis. A Figura 3.4 mostra o cálculo da energia nas paredes late-

rais do guia de onda do ressoador em função do raio de curvatura. O cálculo da

energia leva em conta as duas paredes laterais, interna e externa, e é normalizado

pela energia nas paredes laterais de um guia de onda reto para o particular modo
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Figura 3.3: Corte transverso do perfil do campo elétrico Ez no eixo y = 0,
z = 0. A simulação é referente a um ressoador com raio de
curvatura de 60 µm, corte de seção transversa 730 × 2000 nm,
onde a linha tracejada mostra as posições das paredes laterais.
O valor do comprimento de onda é 800 nm para os modos (a)
TM10 e (b) TM20.

transverso. A figura mostra que a influência do raio de curvatura é bem maior so-

bre o modo fundamental do que sobre os modos de ordem-superior. Na verdade,

parece que mesmo para micro-ressoadores bem menores, a energia nas paredes

laterais não aumenta para os modos de ordem-superior, mas é mantida constante.

A Figura 3.4 sugere que para raios de curvatura pequenos, o fator de qualidade

do modo fundamental pode ser inferior ao dos modos de ordem-superior. De fato,

o raio de curvatura tem forte influência sobre o modo fundamental, mas para raios

de curvatura grandes, o fator de qualidade do modo fundamental é bem superior

aos fatores de qualidade dos modos transversos superiores. Para um guia de onda

reto, a energia propagada pelas paredes laterais cresce conforme é aumentado o

índice transverso dos modos, segundo a Tabela 3.1. Portanto, mesmo para raios de

curvatura bem menores, esperamos que o fator de qualidade do modo fundamen-

tal ainda seja maior que o dos modos superiores.
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Figura 3.4: Simulação da energia propagada através das paredes laterais
do ressoador em função do raio de curvatura. A normalização
é feita pela energia propagada em um guia de onda reto para o
mesmo modo.

Modo Energia
TM00 1
TM10 3.9
TM20 8.4

Tabela 3.1: Energia propagada pelas paredes laterais de um guia de onda
reto, normalizada pela energia do modo fundamental.

O roteiro para acompanhar o cálculo da energia nas paredes laterais do guia de

onda pode ser observado no Apêndice B.3.

3.1.3 Conversão de modos

Micro-ressoadores com dimensões de seção transversa de 730×2000 e 730×1200 nm

são multimodo para um comprimento de onda ao redor de 800 nm, e suportam,

pelo menos, os três primeiros modos espaciais. Para excitar preferencialmente um
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particular modo de ordem-superior dentro do ressoador, o casamento de fase entre

o guia de onda reto e o guia de onda do ressoador é necessário [72, 73, 74, 75, 76].

A Figura 3.5, mostra a simulação do módulo dos vetores de onda k para os três

primeiros modos TM em função da largura de um guia de onda retilíneo.
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Figura 3.5: Simulação do vetor de onda em um guia de onda para diferen-
tes larguras em λ = 800 nm. A altura está fixada em 730 nm e o
raio de curvatura é infinito (R→ ∞).

Iremos excitar o modo TM10 no ressoador de 2 µm a partir do modo fundamen-

tal no guia de onda reto. Para tal fim, a largura do guia de onda deve ser de 900 nm

para um casamento de fase quase perfeito, ver Figura 3.5. De forma similar, para

excitar o modo TM20 no micro-ressoador de 1,2 µm, a largura do guia de onda de-

ver ser de ∼ 330 nm. Em ambos os casos, preferimos sempre bombear o guia de

onda no modo fundamental, e na mesma polarização requerida pelo processo. É

importante notar que a conversão de modos deve ocorrer em ambos acoplamen-

tos, do guia de onda para o ressoador e vice-versa, como podemos observar pela

Figura 3.6.

A Figura 3.6 demonstra visualmente a simulação FDTD de conversão de mo-

dos no acoplamento. Definimos uma fonte de luz pontual no guia de onda reto,
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Figura 3.6: Simulação mostrando a conversão de modos no acoplamento
para ressoadores com larguras de (a) 2 e (b) 1,2 µm, com uma
fonte pontual TM, e λ = 800 nm, nos guias de onda retos. Para
facilitação visual, escolhemos um raio de curvatura de 12 µm.

com polarização TM e comprimento de onda de 800 nm com uma largura de linha

pequena o suficiente para excitar apenas um modo do anel. A figura mostra quali-

tativamente o perfil do campo elétrico Ez, após um intervalo de tempo necessário

para a estabilização da dinâmica, o que se faz em aproximadamente 4000 unidades

de período ótico para o λ e R utilizados. Podemos observar que no acoplamento,

o casamento de fase entre ambas as geometrias pode excitar preferencialmente um

modo transverso específico. Escolhemos um raio de curvatura de 12 µm para facili-

tar a visualização. Para uma largura de 2 µm, o pequeno raio de curvatura deforma

drasticamente o perfil transverso do modo TM10, mas ainda podemos identificá-lo

visualmente. Nessa situação, largura do guia de onda deve ser inferior a 900 nm

para compensar o efeito da curvatura e obter a adequada conversão.

Para o ressoador de 1,2 µm, por causa da largura reduzida, e o modo desejado
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ser o TM20, há uma melhor simetria de ocupação do guia de onda pelo modo, e o

efeito do raio de curvatura é atenuado. Em vista disso, a largura do guia de onda

reto condiz exatamente com o valor simulado quantitativamente na Figura 3.5,

para um guia de onda retilíneo (R → ∞), ∼ 330 nm. Portanto, para excitar prefe-

rencialmente um modo transverso específico no micro-ressoador, o casamento de

fase entre o guia de onda reto e o ressoador é necessário. Naturalmente, devido

às imprecisões durante o processo de fabricação do chip, obter um casamento de

fase perfeito é bastante difícil, e devemos esperar que outros modos surjam com

acoplamento fraco. Isso pode ser facilmente observado no anel de 1,2 µm. Como

podemos ver na Figura 3.5, o casamento de fase exige que a largura do guia de

onda seja de aproximadamente 300 nm. No entanto, para esta largura de guia, a

variação na constante de propagação é bastante abrupta para pequenas alterações

na largura do guia. Essa característica pode mudar drasticamente o acordo de fase,

permitindo a excitação de outros modos transversos.

3.1.4 Cruzamento de modos

O modo ótico do ressoador é caracterizado pelo índice de refração efetivo n0, o qual

indica a distribuição espacial transversa e o quanto ela se estende pelo substrato

de óxido, e pelo número azimutal inteiro m, correspondendo ao número de com-

primentos de onda λ ao longo da circunferência do anel. Para um número fixo m, a

frequência ressonante do modo fundamental é a menor, seguida pelas frequências

de modos superiores na ordem crescente do índice transverso (i.e., TM10, TM20,

. . . )1. Portanto, se o modo fundamental é excitado no ressoador com um laser

contínuo monomodo em frequência, todos os outros modos ressonantes superio-
1Em minhas simulações isso sempre acontece até o TM20, a partir desse modo, outros modos

com índices transversos na segunda casa podem começar a surgir, isto é, TM11, por exemplo.
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res terão necessariamente um diferente índice azimutal, e consequentemente não

deveríamos observar anti-cruzamentos [106, 107]. Contudo, porque cada modo

do ressoador tem um FSR distinto, se no comprimento de onda do bombeio as

ressonâncias estão claramente separadas, em alguma outra frequência, a distância

entre dois ou mais modos podem ser menores do que a soma de suas larguras de

banda, causando um deslocamento nas ressonâncias com diferentes m’s, mas essas

degenerescências são acidentais [108].

3.2 Setup experimental

Nesta seção irei descrever a configuração básica do setup experimental utilizado

no trabalho descrito neste capítulo. Iremos discutir as informações gerais sobre

o laser, assim como o procedimento de geração e detecção com os instrumentos

utilizados. A Figura 3.7 representa esquematicamente o setup experimental.

Laser

A fonte de luz utilizada é um laser de Titânio Safira. O cristal do laser é bombeado

externamente por um laser de alta potência em 532 nm. Observamos fluorescência

espontânea quando o feixe intenso propaga-se através do cristal. Com o alinha-

mento dos espelhos que compõem a cavidade laser, podemos observar a transição

entre a emissão espontânea para a estimulada. No processo de transição, obtemos

na saída da cavidade um feixe laser em aproximadamente 800 nm. Os elementos

óticos que constituem o laser, além do cristal, são:

• Diodo ótico: O diodo é responsável por permitir a propagação de luz estimu-
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Figura 3.7: Setup experimental básico utilizado no experimento de FWM.
O feixe de luz na saída do laser é inicialmente dividido por um
wedge prism, onde 8% é enviado em partes iguais para a cavi-
dade de referência e para o detector que atua no travamento do
Ti:Safira. 20% do laser é inicialmente perdido no primeiro iso-
lador ótico, portanto, apenas 72% da luz laser está disponível
para o bombeio do chip. O controle da potência de bombeio
é feito por um conjunto (HWP + PBS), e a polarização é ajus-
tada por um conjunto QHQ, onde HWP e QWP referem-se a
lâminas de 1/2 e 1/4 de onda, respectivamente. O acoplamento
do feixe em espaço livre com o chip é feito por lentes asféri-
cas, onde o taper invertido facilita o acordo de modo. A luz
de saída do chip é analisada espectralmente por um analisa-
dor de espectro ótico (OSA) da Yokogawa, modelo AQ6370D,
e a ressonância do anel é monitorada por um osciloscópio da
Tektronix com largura de banda de 200 MHz.

lada em apenas um sentido na cavidade. A eliminação do sentido contrário

de propagação faz com que a saída de luz laser seja em apenas uma direção,

com respectivo aumento na potência de luz na direção desejada.

• Filtro birrefringente: o filtro é o elemento ótico encarregado da sintonia

grossa do laser, ou seja, ele altera a frequência de luz na saída da cavidade em
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passos de ∼ 200 GHz. O processo de sintonia do laser através do filtro altera

levemente a potência de saída e a estabilidade do laser. Portanto, após cada

procedimento de sintonização, pode ser necessário um leve realinhamento e

reajuste no travamento do laser.

• Etalon: o etalon tem dois papéis importantes na dinâmica do laser. Ele é o

elemento ótico de sintonização fina do laser, atuando entre as janelas espec-

trais limitadas pelo filtro. Além disso, ele também atua sobre o travamento

do laser. Uma vez ajustada a frequência do laser, o sintema de lock-in eletrô-

nico atua retroalimentando a posição angular do etalon, de forma a manter o

laser estabilizado em frequência.

Além dos elementos óticos, o laser também conta com um PZT. O PZT atua

na sintonização mais fina do laser. Com o laser travado, aplicando um sinal de

varredura de baixa frequência (< 2 Hz) no pzt, podemos varrer a frequência do

laser em aproximadamente 8 GHz. Essa varredura mais fina é importante no pro-

cesso de caracterização dos chips. A amplitude de sintonia do laser nessa etapa, é

suficiente para medir os fatores de qualidade dos modos transversos, e inclusive

verificar qualquer anti-cruzamento entre dois ou mais modos.

A amplitude máxima de sintonização do laser é limitada fisicamente pelo filtro

birrefringente, e pelo coating dos espelhos da cavidade. A máxima eficiência de

geração ocorre para um comprimento de onda de 795 nm, e é cerca de 22%. No

limite superior da região espectral do laser, que é em aproximadamente 803 nm, a

eficiência ainda é alta, indicando que os espelhos ainda são adequados para este

comprimento de onda. Nesse caso, o limitante para o funcionamento do laser

é o próprio ajuste físico do filtro. No limite inferior do laser, que acontece em

aproximadamente 766 nm, a eficiência é drasticamente reduzida, possivelmente
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por causa do limitado intervalo espectral de alta reflexão do coating dos espelhos.

Além da redução na potência de saída do laser, o sistema de travamento eletrônico

não mais consegue atuar por um longo tempo, tornando difícil a utilização do laser

abaixo desse comprimento de onda.

Com o devido alinhamento do laser podemos alcançar uma eficiência de con-

versão de ∼ 22 %. Durante o tempo em que utilizei o laser, não observei uma

alteração em seu funcionamento para potências altas de bombeio em 532 nm. Na

maior parte do tempo, utilizei o laser com 4 W de bombeio, o que corresponde a

aproximadamente 880 mW de potência de saída em 795 nm. Mesmo para a po-

tência mais alta na qual já trabalhei, de 9 W, o que representa aproximadamente

2 W de potência no infravermelho-próximo, o laser ainda funcionou monomodo e

travado.

Setup

O setup é composto por duas partes. A primeira, é designada para a estabilização

do laser, bem como para a caracterização ótica do próprio laser e do chip. Separa-

mos 8 % da potência do feixe de luz de saída, e enviamos metade dessa potência

para a cavidade de referência, e a outra metade para o detector que atua no trava-

mento.

No nosso experimento, a cavidade de referência serve para dois propósitos.

O primeiro é garantir o bom funcionamento do laser. Com ela, podemos checar

a estabilidade do laser, e também verificar se ele encontra-se monomodo. A pri-

meira coisa que devemos fazer antes de avançar com o experimento é garantir

o adequado preparo do laser. O segundo propósito da cavidade de referência é

quantificar a varredura do laser. O comprimento da cavidade foi medido com bas-

127



tante rigor, portanto, conhecemos com boa precisão o FSR da cavidade. Com essa

informação, mesmo para pequenas mudanças no comprimento de onda do laser

através da alteração do comprimento da cavidade laser com o pzt, conseguimos

quantificar a sintonização em frequência pelos deslocamentos nos picos de resso-

nância da cavidade de referência.

A segunda parte do setup tem o objetivo de bombear o chip. O controle da po-

tência do laser antes do acoplamento com o chip é feito por um conjunto composto

por uma lâmina de 1/2 onda e um cubo divisor por polarização. A polarização

do feixe de bombeio é controlado por um conjunto QHQ - do inglês - quarter-half-

quarter waveplate, composto por uma lâmina de 1/4, 1/2 e 1/4 de onda. Esse conjunto

permite ajustar a polarização em TE ou TM com boa pureza.

O acoplamento do feixe de luz em espaço livre com o chip é feito com lentes

asféricas. Utilizamos as objetivas de microscópio da Newport, com diferentes aber-

turas numéricas (NA), e para diferentes acordos de modo. Para conseguir o me-

lhor acoplamento, diminuímos ao máximo o tamanho do diâmetro do feixe de luz

no ponto de acoplamento com o guia de onda. Isso foi conseguido utilizando uma

lente objetiva de 60×, com NA de 0,85, e colimando o feixe antes da lente com apro-

ximadamente o maior tamanho permitido pela abertura da lente, que é de 4,5 mm.

Nessas condições, o tamanho do diâmetro do feixe no ponto focal da lente era um

pouco menor do que 2 µm. A estimativa do diâmetro do feixe foi feita medindo o

diâmetro do mesmo antes da lente, por um perfilador ótico da Thorlabs, modelo

BP209-VIS, e em seguida calculando o diâmetro do feixe após a transformação pa-

raxial por uma lente asférica. A máxima eficiência no acoplamento de entrada e

saída com o chip que conseguimos foi de -3 dB. Evidentemente, a geometria de

taper invertido do guia de onda facilitou o processo de acoplamento [109]. As si-

mulações mostraram que para obter um melhor acoplamento, a largura do taper
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deveria ser inferior a 100 nm para um feixe de luz em 800 nm. No entanto, por

questões de segurança 2, optamos por desenhar os tapers com largura um pouco

superior a 100 nm. É importante lembrar que a eficiência de acoplamento com o

chip envolve a reflexão de Fresnell que acontece na lente de acordo de modo, as-

sim como a reflexão que acontece na interface ar-nitreto, a qual calculamos como

sendo de 11% na Seção 1.1.3.

Geralmente, a configuração do setup utilizado para a caracterização da luz de

saída do chip é aquele representado esquematicamente na Figura 3.7. A maior

parte do feixe é acoplada em uma fibra ótica, e enviada para o analisador de espec-

tro ótico. Para garantir o bom acoplamento em um amplo espectro de frequências,

utilizamos uma fibra multimodo com diâmetro do núcleo de 50 µm. Uma pequena

parte do feixe de saída do chip é divido por uma lâmina antes do acoplamento com

a fibra, e enviado a um detector com 25 MHz de largura de banda. A separação

com a lâmina envia menos de 10 % do feixe para o detector, que registra a resso-

nância do micro-ressoador, e compara com sinal obtido da cavidade de referência.

Uma medida típica do fator de qualidade do anel pode ser observada na Figura 3.8.

A ressonância do anel está representada pela curva amarela, enquanto que a curva

em vermelho mostra os picos da cavidade de referência separados de 1 GHz. A

cavidade de referência quantifica a dessintonização do laser e a largura de banda

do ressoador em função do tempo. Pela figura, podemos observar que a largura de

banda do micro-ressoador é razoavelmente inferior a 1 GHz. De fato, para valores

típicos dos fatores de qualidade que medimos, o FWHM é cerca de 300 MHz. Para

a medida do fator de qualidade utilizamos uma potência de bombeio baixa, infe-

rior a 100 µW. Para potências mais altas, começamos a observar o efeito térmico

devido ao aquecimento do anel ao entrar em ressonância, e a dinâmica histerética
2Taper invertido muito estreito pode danificar a estrutura do guia de onda. A pequena espessura

do guia de onda pode tombar por causa de instabilidades estruturais durante a fabricação.
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dependente da direção de sintonização do laser, do azul para o vermelho ou no

sentido oposto [110].

Figura 3.8: Medida típica do fator de qualidade do micro-ressoador. A
curva em amarelo no formato de vale é a ressonância do anel,
enquanto que os picos em magenta são da cavidade de referên-
cia, separados de 1 GHz. A cavidade Fabry-Perot foi montada
a partir de espelhos com baixa transmissão, alta finesse. A con-
sequência disso é que os picos de transmissão são bastante es-
treitos, como pode ser observado. Por causa da resposta tem-
poral do detector, da ordem de MHz, a resolução do pico é
baixa e apresenta uma flutuação na intensidade transmitida.
Para evitar efeitos térmicos, a potência de bombeio foi ajustada
para um valor inferior a 100 µW antes do acoplamento com o
chip.

A Figura 3.9 mostra algumas fotos do setup montado no laboratório. A parte

(b) da figura faz a comparação do tamanho de escala entre o chip e uma moeda. A

parte (c), é uma foto tirada do chip com o microscópio durante o experimento.
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Figura 3.9: Fotos do experimento. (a) Foto tirada do setup mostrando:
a cavidade de referência, coberta por uma caixa vermelha de
acrílico; o microscópio para o visível e infravermelho-próximo;
e a região do setup onde o chip é apoiado. (b) Foto localizada
mostrando apenas o chip e as pontas de prova para o controle
do micro-aquecedor. A figura também compara o tamanho do
chip com o de uma moeda. (c) Imagem do chip capturada pelo
microscópio, podemos ver além do guia de onda e o anel, a
porta de vazamento e as bases para o encosto das pontas de
prova.

131



3.3 Ressoador 730 x 2000 nm

Nesta seção discutiremos os resultados experimentais obtidos com o projeto dos

micro-ressoadores de 2 µm.

3.3.1 Modos acoplados

Devido à limitada sintonia contínua do laser, para visualizar um amplo espectro

de ressonâncias da cavidade, cobrindo todos os modos acoplados ao interior do

micro-ressoador, precisamos varrer o micro-aquecedor integrado em aproximada-

mente 150 mW, o que corresponde a cerca de 50 GHz, conforme a relação (2.6),

para um comprimento de onda de 795 nm. A Figura 3.10 mostra os três modos

TM acoplados.
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Figura 3.10: Os três modos acoplados ao interior do ressoador na polari-
zação TM. Dados capturados por um osciloscópio quando o
micro-aquecedor integrado é varrido.

Os modos exibidos na Figura 3.10 são os únicos acoplados ao ressoador de

2 µm. Como foi mencionado na Seção 3.1, as imperfeições no processo de fabrica-
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ção do chip podem levar à excitação de outros modos transversos. Como podemos

ver pela figura, identificamos os modos TM00, TM10 e TM20. Contudo, para um

gap particular, a taxa de extinção do modo TM10 é maior, evidenciando um melhor

acoplamento para esse modo do que para os outros. Essa observação sugere um

acordo de fase preferencial para o modo TM10.

Como veremos adiante, os modos são identificados pelo fator de qualidade e in-

tervalo espectral livre. Além dessas duas propriedades, também iremos comparar

a medida da dispersão de segunda-ordem do modo de interesse com a dispersão

total simulada [12].

3.3.2 Fator de qualidade

Na medição dos fatores de qualidade utilizamos a sintonia fina do laser. Com o

PZT do laser, conseguimos mudar linearmente a frequência em no máximo 8 GHz.

A frequência de varredura é aferida pela cavidade Fabry-Perot. Portanto, primeiro,

devemos ajustar a frequência do laser manualmente através do etalon, enquanto

observamos o modo de interesse pela varredura do micro-aquecedor. Uma vez

garantido a cobertura da varredura em frequência pelo PZT, travamos o laser e

fazemos a medida. As ressonâncias dos três modos acoplados ao ressoador podem

ser observadas na Figura 3.11.

A Figura 3.11 mostra a amplitude de transmissão pelo chip normalizada por

seu valor fora de ressonância. O valor Γ explícito no gráfico é referente à largura

total a meia altura FWHM. A partir desse valor podemos obter o fator de quali-

dade conhecendo a frequência do laser, de acordo com a expressão (2.22). Para um

comprimento de onda de 795 nm, encontramos os valores de Q-carregado para
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Figura 3.11: Medida do fator de qualidade carregado para os três modos
acoplados no ressoador de 2 µm. (a) Modo TM10, Q = 1, 5×106;
(b) TM00, Q = 3 × 106; e (c) TM20, Q = 0, 4 × 106.

os modos TM00, TM10 e TM20 em aproximadamente 3 × 106, 1, 5 × 106 e 0, 4 × 106,

respectivamente.

Durante o processo de medida dos fatores de qualidade e das frequências de

ressonância do anel, o qual será discutido mais adiante, percebemos uma variação

nos valores medidos do Q em função da frequência, principalmente o do modo

fundamental. Essas medidas podem ser conferidas na Figura 3.12, para todo inter-

valo espectral coberto pelo laser, desde ∼ 766 nm até ∼ 803 nm. Como podemos

observar, a variação do Q do modo fundamental é bastante grande. O menor valor

medido foi cerca de 1, 5 × 106, enquanto que o maior valor foi por volta de 4 × 106.

Apesar de também haver uma variação nos outros modos, elas não são tão sig-

nificativas quanto a do modo fundamental. Atribuímos essa variação no fator de

qualidade a uma flutuação no acoplamento de entrada e saída, o que é intensifi-

cado em nossos chips, devido à variação no acordo de fase de acoplamento.

Também é bastante evidente que os fatores de qualidade do modo TM10 come-

çam a diminuir para comprimento de onda menores que ∼ 775 nm, ver Figura 3.12.

Por outro lado, os Q’s do modo TM20 começam a aumentar para comprimentos de
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Figura 3.12: Medida dos fatores de qualidade dos modos do micro-
ressoador de 2 µm.

onda menores que ∼ 780 nm, a ponto de desaparecerem rapidamente. Acredi-

tamos que esse efeito pode ser explicado pela dependência do acordo de fase de

acoplamento com a frequência do laser. Simulamos o acordo de fase para um com-

primento de onda ao redor de 795 nm, portanto, esperamos a adequada conversão

de modos neste comprimento de onda. Ao nos afastarmos deste ponto, espera-

mos um desacordo maior no casamento de fase de acoplamento, a ponto de zerar

a partir de certos valores de frequência, ou iniciar a conversão de outros modos.

Discutiremos mais sobre esse efeito ao mostrar as frequências de ressonância.

Um outro ponto importante é a estimativa dos fatores de qualidade intrínsecos

dos anéis. Para tanto, precisamos medir os Q’s dos diferentes modos para dife-

rentes gaps. A Figura 3.13 exibe essa análise. Como podemos ver na parte (a) da

figura, os fatores de qualidade crescem de forma aproximadamente linear com o

aumento do gap. O maior gap no qual ainda conseguimos visualizar o acopla-

mento dos modos TM00 e TM10, é por volta de 350 nm. Para o modo TM20, ainda

conseguímos medir o Q para um gap de 400 nm. Conforme o gap de acoplamento
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aumenta, menores são as perdas por acoplamento de entrada e saída, e o fator de

qualidade começa a fornecer informações sobre as perdas espúrias. Portanto, o

Q’s medidos com o maior gap são uma estimativa dos fatores de qualidade intrín-

seco dos anéis, como foi discutido na Seção 2.1. Os Q’s-intrínsecos medidos são da

ordem de 7, 4 e 2×106, para os modos TM00, TM10 e TM20, respectivamente.

É importante perceber que a razão entre os Q’s-intrínsecos dos modos trans-

versos obedecem razoavelmente o cálculo teórico da energia propagada pelas pa-

redes laterais do guia de onda do anel, ver Tabela 3.1. Queremos dizer com isso

que os fatores de qualidade intrínsecos podem ser estimados por Q10
int ∼ Q00

int/3, 9

e Q20
int ∼ Q00

int/8, 4, onde Qi
int é o fator de qualidade intrínseco do modo com índice

transverso i = 00, 10 ou 20. A pequena discrepância entre o cálculo teórico e o va-

lor experimental pode ser explicada pela não consideração da energia propagada

pelas paredes inferior e superior do guia de onda no cálculo.
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Figura 3.13: Características do acoplamento dos modos transversos em
função do gap. (a) Fator de qualidade, e (b) taxa de extinção.

A parte (b) da Figura 3.13 mostra a taxa de extinção dos modos em função do

gap. A conclusão que tiramos dessas medidas é que subestimamos as perdas to-
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tais dos anéis. Para os dois modos TM00 e TM10, o acoplamento já é levemente

subcrítico para o menor gap projetado, de 220 nm. Enquanto que o acoplamento

para o modo TM20 está ainda supercrítico, passando pelo crítico próximo ao gap

de 260 nm. O perfil transverso deste último modo se espalha mais pelo substrato

de óxido, e portanto, maior é o alcance da onda evanescente. No entanto, para

os primeiros dois modos, o acordo de fase deveria fazer com que o acoplamento

do modo TM10 fosse maior do que o do modo fundamental. Imaginando um ca-

samento de fase perfeito para os dois primeiros modos, o acoplamento crítico do

modo fundamental implicaria em um acoplamento supercrítico para o primeiro

modo de ordem-superior, justamente pela maior expansão da onda evanescente.

Contudo, o casamento de fase fez com que os dois modos tivessem praticamente

o mesmo acoplamento no primeiro gap. Mas como o Q-carregado do modo de

ordem-superior é menor do que o do modo fundamental, implica que o casamento

de fase está atuando de forma a aumentar o acoplamento do modo TM10, como de-

veria ser. Mesmo assim, ainda temos uma condição de acoplamento quase crítico

do modo de interesse, o que favorece a observação de processos não-lineares, mas

não o de medidas sensíveis a perdas, como por exemplo, as de estados comprimi-

dos [51].

3.3.3 Frequências ressonantes

Até o momento, não deixamos muito claro como a identificação dos modos foi

feita. Sabemos que o fator de qualidade do modo fundamental deve ser o maior,

seguido pelos fatores de qualidade em ordem crescente do índice transverso. Isto

posto, podemos de certa forma, interpretar a observação dos modos acoplados

como sendo os modos reconhecidos na seção anterior.
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Todavia, essa forma de reconhecimento dos modos transversos não é precisa,

e nem convincente. Uma outra forma mais exata pode ser feita através da com-

paração entre o valor medido do intervalo espectral livre com o cálculo teórico

baseado na simulação da velocidade de grupo, ver expressão (2.18). Esta análise

comparativa está exibida na Figura 3.14, onde os pontos marcadores são as medi-

das experimentais, e as linhas contínuas são os valores simulados.
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Figura 3.14: Comparação entre os valores medidos do intervalo espectral
livre dos três modos acoplados (pontos), com o cálculo teórico
baseado na simulação da velocidade de grupo (linhas contí-
nuas).

Como podemos verificar visualmente, há uma boa correspondência entre os

valores mensurados com os valores simulados, e claramente podemos determinar

o modo transverso a partir da medida do FSR. Com o objetivo de conseguir rea-

lizar as medidas das frequências de ressonância do anel, tivemos que estabilizar

ativamente a temperatura do chip, a fim de reduzir as flutuações nas ressonâncias

devido à variação térmica. Sem a estabilização térmica, a flutuação na frequência

de cada ressonância era de ∼ 2 GHz em um intervalo de 20 minutos. Com a esta-

bilização térmica, a flutuação passou a ser de ∼ 100 MHz no mesmo intervalo de
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tempo. O Anexo D mostra o esquema da estabilização térmica ativa, e a análise da

flutuação.

A diferença em frequência dos FSR’s é da ordem de ∼ GHz, como foi inicial-

mente estipulada na Seção 1.4. Com essa diferença, podemos facilmente acom-

panhar as ressonâncias varrendo manualmente o laser com o etalon, sem correr o

risco de confundir os modos. A exceção acontece nas proximidades de um anti-

cruzamento, como pode ser claramente visto nos valores medidos do modo TM20,

por volta de 790 nm. O cruzamento não está relacionado com nenhum dos outros

modos principais, acreditamos que ele ocorre com algum outro modo transverso

que é acoplado fracamente ao anel apenas nas proximidades daquele comprimento

de onda.

Um outro efeito interessante que ocorre com os modos de ordens superiores é

a redução drástica do intervalo espectral livre a partir de certos comprimentos de

onda. Esses valores críticos para redução do FSR são os mesmos nos quais obser-

vamos a mudança nos fatores de qualidade, na subseção anterior. Por exemplo,

para o modo TM10, o FSR é reduzido bruscamente para comprimentos de onda

menores do que ∼ 775 nm, e volta a aparentemente estabilizar no FSR do modo

TM20, em ∼ 770 nm. Por outro lado, o FSR do modo TM20 começa a ser redu-

zido para comprimentos de onda menores que ∼ 780 nm, e o modo desaparece em

aproximadamente 776 nm.

Entendemos as quedas nos valores de FSR’s dos modos TM10 e TM20 como um

possível anti-cruzamento entre famílias distintas de modos transversos [111]. O

fato de observarmos apenas três modos acoplados em 795 nm, pode ser explicado

pelo casamento de fase no acoplamento de entrada e saída. A correspondência

entre as constantes de propagação com a largura dos guias de onda, reto e do res-
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soador, favorece o acoplamento dos três primeiros modos transversos. Contudo,

para comprimentos de onda distantes de 795 nm, devemos começar a observar o

acoplamento entre outros modos.

Interpretamos a influência sofrida pelo modo TM10 como um cruzamento com

o modo TM20. O cruzamento afeta fortemente a dispersão local de ambos os mo-

dos [108], podendo levar a dispersão anômala uma geometria tipicamente caracte-

rizada por dispersão normal, e vice-versa. A queda no FSR do modo TM20 também

pode ser explicada por um cruzamento com um modo de ordem-superior. Apesar

de não conseguirmos identificar visualmente o modo, estimamos o seu FSR em

aproximadamente 159 GHz.

Por outro lado, para comprimentos de onda longos, a partir de ∼ 798 nm, é

notório uma leve tendência de queda no FSR do modo fundamental. Ao mesmo

tempo que também percebemos uma inclinação positiva do primeiro modo trans-

verso superior. Observando esse efeito, imaginamos imediatamente um possível

cruzamento de modos em comprimentos de onda mais longos. No entanto, devido

a limitada sintonização do laser, não pudemos seguir a tendência de cruzamento

observada.

É importante ter em mente que a alteração observada no FSR pode efetivamente

perturbar a dispersão local dos modos transversos [112, 106, 113].
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3.3.4 Casamento de fase não-linear

Para compreender a relação entre a dispersão e o casamento de fase, vamos relem-

brar as expressões obtidas para o ganho (2.65)

Λ(Ω) = −α +
√

[
γL

(
1 −Ω2/ω2

0

)
|A0|2

]2 − (∆κ)2,

e para o acordo de fase não-linear (2.60)

∆κ = δ0 − L
∑

n=2,4,...

βn

n!
Ωn − 2γL|A0|2,

quando fizemos uso do modelo de LLE modificada [93, 97, 42] no estudo da di-

nâmica do processo de mistura de quatro-ondas dentro do micro-anel. O modelo

prediz que o máximo ganho do processo paramétrico irá ocorrer em frequências de

bandas laterais Ω que anulam o desacordo de fase não-linear. O parâmetro δ0 é a

dessintonia de fase entre a frequência de bombeio ω0 e a ressonância da cavidade,

L é comprimento físico do anel, βn é a n-ésima ordem dos coeficientes de dispersão,

γ é o parâmetro não-linear, |A0|2 é a potência circulante no micro-ressoador, e α são

as perdas totais em uma volta completa.

Como discutido na Seção 2.5, o desacordo de fase ∆κ e o coeficiente de ganho Λ

dependem somente dos termos de dispersão de ordem par, sendo o termo de 4◦-

ordem o próximo termo de ordem-superior. Considerando apenas o termo de dis-

persão de 2◦-ordem e dessintonia nula δ0 = 0, para satisfazer a condição de acordo

de fase é requerido dispersão anômala, β2 < 0. É importante perceber que, quanto

mais próximo do ponto de ZGVD, mais distantes serão as primeiras frequências

em bandas laterais, e consequentemente mais largo será o pente [42].

No caso de dispersão normal, β2 > 0, o termo de 4◦-ordem de dispersão (FOD)

ainda consegue satisfazer a condição de acordo de fase, com zero de dessintonia, se
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ele for negativo, β4 < 0. Sobretudo, caso o valor de β2 seja muito grande, a frequên-

cia em banda lateral para satisfazer o acordo de fase deve ser muito grande, invi-

abilizando a oscilação devido a diversos fatores, entre eles, o aumento na potên-

cia necessária para atingir o limiar de oscilação, e a possibilidade das frequências

caírem em uma região espectral que apresenta forte absorção. Como já foi pre-

viamente notado [87], a frequência em banda lateral satisfaz aproximadamente a

condição de acordo de fase linear

Ω2 ≈ −12
β2

β4
. (3.1)

Portanto, amplificação de bandas laterais distantes deve ocorrer quando β2 e β4

possuem sinais opostos, e observamos que elas podem estar tão distanciadas

quanto ∼ ω0/2.

Para haver oscilação, a expressão do ganho deve ser maior que zero, e isso

significa que a expressão dentro da raiz quadrada precisa ser positiva e superior

a α2. Na condição de casamento de fase não-linear (∆κ = 0), obtemos o limiar de

oscilação para a potência intracavidade do processo de FWM

|A0|2 =
α

γL

(
1 − Ω

2

ω2
0

)−1

, (3.2)

em que a perda total em uma volta completa α, está relacionada com o fator de qua-

lidade carregado no acoplamento crítico (2.22). O termo α/(γL) na expressão (3.2)

contabiliza a potência necessária para iniciar a oscilação com uma dispersão anô-

mala usual [99]. O termo extra, originado do auto-incremento [97], depende expli-

citamente da frequência de acordo de fase, aumentando a potência mínima exigida

conforme as bandas laterais tornam-se mais distanciadas do bombeio. Definindo

o termo envolvendo a frequência de acordo de fase como S ≡
(
1 −Ω2/ω2

0

)−1
, no

acoplamento crítico (α = κ), através da expressão (2.61) obtemos a potência do li-

miar de oscilação para o feixe de luz no guia de onda reto, um pouco antes do
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acoplamento com o anel,

Pth
in =

α2

γL
S (1 + S 2), (3.3)

em que o limiar para uma geometria com dispersão anômala é recuperada fazendo

S → 1.

Pelo método de FDTD, encontramos os valores dos coeficientes de dispersão

β2 = 19 ps2 km−1 e β4 = −2 × 10−4 ps4 km−1 para o modo TM10. Usando a ex-

pressão (3.1), estimamos que as primeiras bandas laterais devem ser geradas a ∼

170 THz da frequência do laser de bombeio. Para a não-linearidade do nitreto de

silício γ ≈ 1 W−1 m−1, encontramos o limiar de oscilação no interior do micro-anel

de 8,9 W, que é equivalente a 136 mW no guia de onda reto.

Experimentalmente, a medida da potência do limiar de oscilação foi de 150 mW

no guia de onda reto. Acreditamos que essa pequena diferença pode ser explicada

pela absorção. A estimativa do coeficiente α foi feita baseada na largura da res-

sonância da cavidade no comprimento de onda do bombeio, e o modelo de LLE

modificado a considera como constante ao longo de todo espectro. No entanto,

o modo de sinal, em comprimento de onda curto, está provavelmente mais perto

da região de forte absorção do nitreto de silício no ultra-violeta (UV) [34], e conse-

quentemente deve sofrer mais absorção do que o modo de bombeio.

O gráfico da curva do desacordo de fase não-linear (2.60) é observado na Fi-

gura 3.15 . Podemos ver uma pequena região de casamento de fase ao redor da

frequência do bombeio, e então surgem dois abruptos cruzamentos em frequên-

cias distantes. Nós identificamos o modo de sinal em 548 nm, e o correspondente

modo complementar em 1447 nm.

143



400 600 800 1000 1200 1400 1600
Comprimento de onda [nm]

3−

2−

1−

0

1

2

κ
Δ

D
es

ac
or

do
 d

e 
fa

se
 

Figura 3.15: Cálculo do desacordo de fase para os valores simulados de
β2 = 19 ps2 km−1 e β4 = −2 × 10−4 ps4 km−1, dessintonia nula,
comprimento de onda do bombeio em 795 nm, e potência in-
tracavidade de 9 W. De acordo com estes parâmetros, deve-
mos observar o crescimento de linhas em 548 e 1447 nm.

3.3.5 Oscilação paramétrica

A Figura 3.16 exibe a medida do espectro eletromagnético na saída do chip quando

o micro-ressoador de 2 µm é bombeado pelo laser na polarização TM, compri-

mento de onda de 795 nm e potência de 1 W antes do acoplamento com o chip.

Sintonizamos o anel com o micro-aquecedor de forma a colocar o modo TM10 em

ressonância. Nesse caso, o feixe de bombeio está em um regime de dispersão nor-

mal, e observamos o crescimento do feixe de sinal em ∼ 545 nm, no mesmo lado

espectral onde a dispersão é normal, ver Figura 3.1. A medida espectral de 300 nm

até 600 nm foi realizada com um espectrômetro de baixa resolução ∼ 1 nm.

No limiar de oscilação, o correspondente par complementar cresce em 1465 nm,

na região espectral com sinal oposto de dispersão, anômala, próximo do outro

ponto de ZGVD na banda de telecom ∼ 1600 nm. A frequência de separação entre

um dos modos gerados e o feixe de bombeio é de 174 THz, o que representa uma
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Figura 3.16: Oscilação paramétrica causada pela dispersão do modo TM10.
(a) Espectro eletromagnético completo obtido na saída do
chip. (b) Geração do modo sinal em 545 nm. (c) Oscilação pa-
ramétrica ao redor do feixe de bombeio. (d) Pente de frequên-
cias gerado pelo modo complementar.

boa concordância com o valor calculado de Ω (3.1). No nosso experimento, ob-

servamos uma radiação verde intensa emanando do chip quando o comprimento

de onda do feixe de bombeio era trazido para valores inferiores a 796 nm. Acre-

ditamos que este seja o ponto de ZGVD para essa geometria, que está levemente

deslocado para comprimentos de onda menores quando comparado com o ponto

simulado, Figura 3.1.

Conforme a potência de bombeio é aumentada, há aproximadamente uma cor-

respondência linear com a potência do complementar, mas o sinal satura em algu-

mas dezenas de microwatts. As bandas laterais estão claramente desbalanceadas,

e a razão para isso pode, em parte, ser explicada novamente pelo aumento da ab-
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sorção em comprimentos de onda curtos, mas também pela dinâmica da força de

acoplamento dos modos. O ressoador está criticamente acoplado com respeito ao

feixe de bombeio, mas a força de acoplamento dos modos gerados são evidente-

mente diferentes, porque os comprimentos de onda são muito distintos. Os aco-

plamentos do sinal e complementar são esperados serem subcrítico e supercrítico,

respectivamente. Fisicamente, a justificativa é baseada no fato da atenuação da

onda evanescente ser mais lenta para comprimentos de onda maiores. Os dois

modos gerados, e o feixe de bombeio, possuem a mesma polarização TM na saída

do chip.

É interessante notar que para altas potências, o modo complementar em

1465 nm atua como um feixe de bombeio em dispersão anômala, gerando atra-

vés do processo de mistura de quatro-ondas degenerado um pente de frequências,

ver Figura 3.16 (d). Esse tipo de geração foi observado recentemente e denomi-

nado de pente de frequências agrupado [114, 115]. Observamos a geração de

modos intensos de ∼ 1400 nm até ∼ 1550 nm, no qual a distância entre cada modo

é de aproximadamente 1,2 nm, correspondendo a um FSR. A medida espectral de

600 nm até 1700 nm foi realizada com um analisador de espectro ótico (OSA), com

resolução máxima de 0,02 nm.

Ao redor do comprimento de onda do bombeio também observamos a geração

de alguns modos, Figura 3.16 (c). Contudo, a intensidade de geração é bem infe-

rior à dos modos gerados em telecom, e a distribuição espectral não é uniforme.

A curva do desacordo de fase não-linear apresenta uma aproximação de zero ao

redor do bombeio, apesar de nunca observarmos um cruzamento para dessintonia

nula, ver Figura 3.15. Acreditamos que essa aproximação pode levar a um mínimo

de desacordo de fase, ocasionando um ganho positivo para potências altas.
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O modo sinal gerado em 545 nm é único, para essa geometria não observa-

mos a geração de dois ou mais modos 3, ver Figura 3.16 (b). Como foi apontado

em [116, 104], a curva de acordo de fase, para alguns tipos de fibras óticas, é fe-

chada por causa da forma da curva de dispersão, e isso poderia levar à oscilação

em duas frequências. No entanto, para a nossa geometria de 730×2000 nm, nunca

observamos a geração de mais de um modo.

O modo único observado em 1090 nm é um artefato de medida do OSA. O

analisador de espectro ótico mede todos os harmônicos inferiores de um feixe de

luz. Por exemplo, apesar do OSA não abranger a detecção de modos óticos com

comprimentos de onda inferiores a 600 nm, ele consegue detectar o harmônico de

545 nm, no comprimento de onda de 2λs = 1090 nm.

A geração paramétrica de bandas laterais mostrada aqui estão separadas em

mais de uma oitava, e a inexistência de modos intensos, contínuos, entre elas, su-

gere uma dinâmica diferente de oscilação paramétrica quando comparada com um

processo de FWM regular em dispersão anômala. A dinâmica observada requer

dispersão normal em GVD e dispersão anômala em FOD. Em particular, observa-

mos a ocorrência com comprimento de onda do bombeio próximo do ponto de

ZGVD.

3.3.6 Dispersão total

Para verificar a dispersão normal do modo TM10, usamos FDTD para simular a dis-

persão total da geometria [12]. Como consequência da expansão (1.66), as frequên-
3Para a geometria de 730×2200 nm observamos a geração de dois modos simultâneos, em

650 nm e 582 nm. Infelizmente danifiquei o anel e não pude estudar mais detalhadamente a os-
cilação.
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cias ressonantes de uma família de modos no micro-ressoador pode ser aproxi-

mada ao redor da frequência de bombeio ω0 como uma série de Taylor

ωµ = ω0 +
∑

j=1

Djµ j

j!
, (3.4)

onde µ é um número inteiro relativo ao modo de cavidade do ressoador com res-

peito ao modo de bombeio, D1/2π é o intervalo espectral livre do ressoador, e D2

está relacionado ao parâmetro β2 da dispersão da velocidade de grupo

D2 = −
c
n0

D2
1β2, (3.5)

onde n0 é o índice de refração efetivo. Um D2 positivo corresponde a um anô-

malo GVD, cujo efeito é levar a um desvio parabólico das frequências ressonantes

equidistantes [117], espaçadas de D1, ver Figura 3.17.

0ω +ω-ω

FSR
,ωFSRω

2 = DFSRω - FSR
,ωmodos da cavidade

Figura 3.17: Interpretação física do parâmetro GVD.

O desvio parabólico das ressonâncias pode ser modificado por termos disper-

sivos superiores [107]. Os parâmetros D3 e D4 estão relacionados aos coeficientes
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de dispersão β3 e β4 via

D3 = −
c
n0

D3
1

(
β3 −

2c
n0
β2

2

)
≈ − c

n0
D3

1β3, (3.6)

D4 = −
c
n0

D4
1

(
β4 −

7c
n0
β2β3 +

6c2

n2
0
β3

2

)
≈ − c

n0
D4

1β4. (3.7)

Para compreender o efeito dos coeficientes de dispersão sobre os modos da

cavidade, é interessante calcular a dispersão integrada

Dint(µ) ≡ ωµ − (ω0 + D1µ) =
D2µ2

2!
+

D3µ3

3!
+

D4µ4

4!
+ . . . , (3.8)

que quantifica o desvio das ressonâncias ωµ do valor equidistante µD1, devido a

todos os termos de dispersão. A Figura 3.18 mostra a simulação da dispersão in-

tegrada, usando FDTD, para a nossa geometria de 730 × 2000 nm, com raio de

curvatura de 80 µm.
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Figura 3.18: Simulação em FDTD da dispersão integrada para a geometria
de corte transverso de 730×2000 nm e raio de curvatura de 80
µm.

As curvas da Figura 3.18 apresentam o desvio das frequências ressonantes dos

modos equidistantes µD1, dos modos primeiros três modos transversos TM. Como

podemos verificar, o modo fundamental apresenta dispersão normal para um feixe
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de bombeio em ∼ 795 nm (µ = 0), enquanto que o modo TM20 possui dispersão

anômala (D2 > 0), parábola positiva. Percebemos que para dispersão anômala,

os modos ressonantes vizinhos acabam se distanciando positivamente dos modos

equidistantes, ou seja, (ωµ − ω0 − µD1 > 0). Em contrapartida, dispersão normal

implica em um distanciamento negativo, isto é, os intervalos espectrais livres dos

modos ressonantes são encurtados conforme nos afastamos do bombeio, (ωµ−ω0−

µD1 < 0).

A curva do modo TM10 é tipicamente caracterizada por dispersão normal, pró-

ximo do ponto de ZGVD [114]. Para uma lado espectral do feixe de bombeio,

o distanciamento é positivo, e com relação ao lado espectral oposto, o distancia-

mento é negativo. Não é muito evidente na figura, mas na ressonância do bombeio

(µ = 0), a curva azul apresenta uma concavidade negativa (D2 < 0), confirmando a

normalidade da dispersão.
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Figura 3.19: Medida experimental (marcadores em azul) e simulação da
dispersão total (linha vermelha) utilizando o método de
FDTD. O gráfico interno, compara o formato da curva simu-
lada com a tendência experimental.

A Figura 3.19 exibe a comparação entre a medida experimental da dispersão
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(marcadores em azul) com a curva simulada da dispersão total (linha vermelha),

desta vez com um raio de curvatura de 132 µm. Na exposição dos dados experi-

mentais nós neglicenciamos as medidas de ressonância abaixo de 775 nm, devido a

um possível anti-cruzamento com outra família de modos. Depois disso, a disper-

são concorda bem com a simulação, mesmo considerando comprimentos de onda

longos, como podemos ver pelo gráfico interno na figura. Para o modo de bombeio

(µ = 0), o GVD ainda é normal, como está indicado pela forma concava da curva

interna. O zero de dispersão simulado, utilizando FDTD, foi obtido em ∼ 806 nm,

que está de bom acordo com o valor estimado experimentalmente em ∼ 796 nm. O

valor simulado no domínio espectral foi de 820 nm.

O roteiro da simulação em FDTD para o cálculo da dispersão total pode ser

observado no Apêndice A.2.

3.3.7 Geração sintonizável

Conseguimos, a partir de um feixe de bombeio em 795 nm, observar a geração de

bandas laterais espectralmente distanciadas. Observamos a geração de diversos

comprimentos de onda para diferentes geometrias, a saber, 1,8 µm, 2 µm, e 2,2 µm.

Porém, nunca conseguimos sintonizar o processo. O modelo modificado de LLE

prevê que a partir de certo comprimento de onda crítico, devemos parar de obser-

var o pente do frequências convencional, e iniciar o processo de geração de apenas

duas bandas laterais distancias [25]. E, a partir da geração de unicamente dois

modos, estes poderiam levar à geração de um pente de frequências localmente,

como foi observado neste trabalho. A Figura 3.20 mostra a dinâmica de geração

das primeiras bandas laterias em função da sintonia do laser.
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Figura 3.20: Previsão de geração das primeiras bandas laterais em função
do comprimento de onda do bombeio. O cálculo foi baseado
nos valores de dispersão simulados em MPB. As linhas ver-
ticais tracejadas mostram os comprimentos de onda para o
ponto de ZGVD simulados pelo MPB e FDTD.

Como podemos ver, a dinâmica de oscilação para comprimentos de onda mai-

ores que o ZGVD leva à geração de bandas laterais próximas. Por outro lado, ao

cruzar o ponto de ZGVD, na direção de dispersão normal, as bandas laterais gera-

das tornam-se amplamente distanciadas espectralmente. A figura mostra mostra a

comparação da curva simulada com o MPB, com o valor experimental observado.

A comparação dos valores experimentais não casa muito bem com os valores cal-

culados, principalmente com relação a modo complementar. Observamos a ge-

ração em 1465 nm, enquanto que a teoria prediz a geração próxima de 1600 nm.

Contudo, para a simulação usando o FDTD, encontramos que o ponto de ZGVD

está deslocado para comprimentos de onda menores, ∼ 806 nm. Deslocando a

curva inteira para a esquerda, devemos obter um acordo melhor, como mostra a

Figura 3.15.

Um ponto interessante é quão vasto é processo de sintonização. Mudando le-
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vemente a frequência de bombeio, deveríamos variar grandemente a frequências

das bandas laterais. Por exemplo, para um bombeio em 795 nm, observamos li-

nhas em ∼ 1500 nm. Mas para um bombeio em 785 nm, deveríamos gerar um feixe

complementar para além de 2000 nm.

Acreditamos que causa da não sintonização do processo pode ser explicada

pelo acordo de fase no acoplamento. O modo de ordem-superior responsável pela

mistura de quatro-ondas é o TM10. E a sua extração eficiente depende do acordo de

fase, que deixa de valer para comprimentos de onda muitos diferentes de 795 nm.

Acidentalmente conseguímos extrair os dois modos gerados por uma combinação

de acoplamento ocasional entre os três campos.

3.3.8 Simulação da LLE

Uma outra forma de confirmar o modo responsável pelo crescimento da linha no

visível, é a simulação da equação modificada de Lugiato-Lefever [96]. O método

consiste em simular a evolução temporal da equação (2.55), utilizando o método

de split-step, que está descrito no Anexo C. Como foi brevemente comentado na

Seção 2.5, o método consiste em simular independentemente a evolução linear e

a não-linear na equação de LLE, como auxílio da rápida transformada de Fourier

FFT [44].

Aqui, os parâmetros de dispersão de ordem-superiores foram simulados pelo

método de diferenças finitas (FEM) - do inglês - finite element method, utilizando o

software COMSOL, baseado em nossa geometria de 730×2000 nm e raio de curva-

tura de 132 µm. A simulação da LLE foi feita em MATLAB. A Figura (3.21) mostra

que para a nossa geometria, a solução numérica da LLE com os parâmetros do
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modo TM10, e um feixe de bombeio em 795 nm, devemos observar o crescimento

de uma linha em exato 546,9 nm.

Comprimento de onda [nm]

Po
tê

nc
ia

Figura 3.21: Solução numérica da LLE modificada. Os parâmetros utiliza-
dos foram simulados pelo FEM para o modo TM10, na geo-
metria de 730 × 2000 nm e raio de curvatura de 132 µm. A
simulação dos parâmetros de dispersão, e a evolução da LLE,
foram realizados por Yun Zhao, da Universidade de Colum-
bia.

Experimentalmente constatamos a geração de um feixe intenso de luz em

545 nm. A comparação entre a simulação da LLE modificada com o resultado ex-

perimental observado está em excelente acordo. Isso implica que o modelo teórico

utilizado para explicar nossas observações experimentais descreve com boa preci-

são a evolução do processo físico.
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3.4 Ressoador 730 x 1200 nm

Nesta seção irei mostrar os resultados experimentais conseguidos com o micro-

ressoador de 1,2 µm.

Durante o período deste trabalho, projetamos dois tipos de chips com esta ge-

ometria. Os primeiros, foram produzidos durante a fase na qual estávamos pro-

curando gerações de modos procedentes do processo de segunda-ordem χ(2), ver

Seção 2.4. Para a tentativa de observação deste processo, projetamos ressoadores

com duas portas, de entrada e de vazamento. Para estes chips, o fator de quali-

dade é reduzido, devido à não eliminação por completo do vazamento do modo

de bombeio. Contudo, o fator de qualidade ainda foi suficientemente alto para aco-

plamentos subcríticos, de forma a observarmos oscilação paramétrica e geração de

pentes de frequências, Figura 2.13 (b).

Na segunda fabricação, projetamos novamente chips com a mesma geometria,

mas sem a porta de vazamento. A ideia era aprimorar nossos dispositivos para

beneficiar o processo de FWM que estávamos observando, tanto da geração de

bandas laterais amplamente separadas espectralmente, quanto no processo de ge-

ração de pentes.

Iremos descrever o processo não-linear observado com essa geometria, utili-

zando o mesmo laser em ∼ 795 nm, na polarização TM, e dessa vez ressonante

com o modo TM20. As curvas de dispersão de segunda- e quarta-ordem podem

ser vistas na Figura 3.1.
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3.4.1 Acordo de fase não-linear

Como podemos observar na Figura 3.1, o sinal do parâmetro de GVD é negativo,

dispersão anômala, à medida que o sinal de β4 é positivo. A oposição de sinal

entre os dois primeiros termos pares de ordem-superior na dispersão, garantem

a tendência linear do acordo de fase (3.1), levando à geração de bandas laterais

distanciadas espectralmente. Porém, por causa do GVD anômalo, e do limiar de

oscilação dos modos próximos ser inferior ao dos modos distanciados, esperamos

a observação de um pente de frequências regular, para potências suficientemente

altas, condição na qual os primeiros modos gerados surgem próximos do bombeio.

A Figura 3.22 mostra o ganho (2.65) para os valores simulados, no domínio

espectral, do modo TM20. Os valores dos parâmetros utilizados foram: β2 =

−25 ps2 km−1 e β4 = 4 × 10−4 ps4 km−1, dessintonia nula, potência de bombeio de

22 W, e perdas totais α = 0, 006. O fator de qualidade desse modo é cerca de me-

tade do valor do modo TM10. Existem quatro regiões de ganho, duas próximas do

bombeio, e duas mais afastadas, devido ao termo de FOD.

A largura do ganho para comprimentos de onda próximo do bombeio é forte-

mente dependente da potência. Para potências suficientemente altas, a região de

ganho cobre aproximadamente de 750 a 770 nm de um lado, e de 830 até 850 nm

do outro. Os ganhos mais longínquos são mais estreitos, mesmo para potências

bastante altas. Nesse caso, os modos espectralmente distanciados devem aparecer

em ∼ 600 nm e ∼ 1200 nm, estando ambos em uma região de dispersão normal do

ressoador, sendo improvável a geração de pentes agrupados [114]. É muito im-

portante notar que o ganho dos modos distanciados são bem inferiores aos ganhos

próximo do bombeio. Portanto, é provável que observemos apenas a oscilação

dos modos próximos, principalmente por causa do fator de qualidade reduzido
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Figura 3.22: Cálculo do ganho baseado nos valores de dispersão simu-
lados. Os parâmetros utilizados foram β2 = −25 ps2 km−1,
β4 = 4 × 10−4 ps4 km−1, δ0 = 0, |A0|2 = 22 W, e α = 0, 006.

do ressoador para este modo, Q ≈ 0, 5 × 106.

3.4.2 Oscilação em 613 e 1128 nm

Durante o período no qual estávamos buscando uma geração em telecom, devido

ao processo de PDC, observamos uma geração bastante forte de luz no setup confi-

gurado para filtrar o infravermelho próximo e detectar apenas a luz em 1550 nm. A

medida espectral do feixe de saída do chip revelou um modo gerado em 1128 nm.

Imediatamente imaginamos que o par conjugado de um processo χ(2) estaria em

∼ 2600 nm, o que seria bastante difícil de confirmar pela falta de equipamento de

detecção capaz de medir naquela frequência. Contudo, quando olhamos para o

chip, vimos uma luz laranja emanando do dispositivo. Concluímos que era uma

processo de mistura de quatro-ondas devido à conservação de energia dos campos

gerados. O feixe de sinal apareceu em 613 nm. A Figura 3.23 mostra o espectro

eletromagnético de saída do chip medido.
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Figura 3.23: Espectro medido durante o processo de busca da geração em
telecom devido ao processo de segunda-ordem. O feixe de
bombeio estava com potência ajustada em aproximadamente
1 W antes do acoplamento, na polarização TM e comprimento
de onda em ∼793 nm.

Ainda não entendemos muito bem o porquê da ocorrência dessa geração. Evi-

dentemente, a oposição dos valores de GVD e FOD permite a geração de modos

ultra-distanciados, como vimos na descrição da geometria de 2 µm, onde tínhamos

uma dispersão normal em GVD. Contudo, para a geometria de 1,2 µm, esperáva-

mos primeiramente a geração de modos mais próximos. E é justamente isso o que

acontece, excepcionalmente ao redor de 792 nm.

A Figura 3.24 mostra a oscilação paramétrica observada, por exemplo, em

794 nm. Por algum motivo, a partir de 794 até 792 nm, o ganho para os modos

distanciados se torna maior do que para os modos mais próximos. Para essa ge-

ometria, não conseguimos gerar um pente de frequências completo por causa da

redução do fator de qualidade do modo TM20.
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Figura 3.24: Oscilação paramétrica observada a partir do modo TM20. O
comprimento de onda do bombeio estava um pouco acima de
794 nm.

Modo FSR [GHz]
TM00 165,73
TM10 161,58
TM20 159,59
TM30 155,08

Tabela 3.2: Cálculo do FSR dos quatro primeiros modos transversos na po-
larização TM, baseado na simulação da velocidade de grupo,
em uma geometria de 730 × 1200 nm e raio de curvatura de
132 µm.

3.4.3 Identificação do modo transverso

Assim como no caso da geometria de 2 µm, para essa geometria também iden-

tificamos o modo responsável pela oscilação paramétrica através da medida do

intervalo espectral livre, ver Figura 3.25. O FSR médio do modo responsável foi

medido em 158, 00(30) GHz. Os valores simulados dos primeiros quatro modos

transversos, na polarização TM, podem ser verificados na Tabela 3.2.

Os valores calculados do FSR revelam uma maior probabilidade da oscilação
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Figura 3.25: Medida do intervalo espectral livre do modo responsável pela
geração dos feixes em 613 e 1128 nm.

estar ocorrendo por causa do modo TM20. Contudo, ainda não podemos garantir,

com certeza, que a geração do modo em 613 nm é devido ao termo de dispersão

β4. Como pode ser observado na Figura 3.25, em ∼ 795 nm, próximo da frequência

de bombeio na qual observamos a geração dos modos espectralmente distancia-

dos, em 793 nm, verificamos um cruzamento de modos. Além desse, acontecem

mais outros dois em ∼ 785 e 775 nm. Sabemos que anti-cruzamento podem mudar

drasticamente o perfil de dispersão da geometria [108, 118, 106], o que poderia le-

var a oscilações imprevistas pela engenharia de dispersão. No entanto, como foi

mostrado em [113], a oscilação paramétrica causada pela interação de famílias dis-

tintas de modos são locais, no sentido em que a geração ocorre em comprimentos

de onda dentro de uma janela espectral estreita ao redor da interação. Além disso,

um dos modos gerados é fixo (pin modes), isto é, a sintonia do bombeio causa a mu-

dança do comprimento de onda em apenas um dos modos gerados, o outro modo

permanece fixo [119].

A Figura 3.26 mostra a variação nos comprimentos de onda dos feixes sinal e
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complementar conforme mudamos o comprimento de onda do laser. Como po-

demos ver, aumentando o comprimento de onda do laser de 792 para 793,5 nm,

o comprimento de onda do sinal aumenta de 611 para 613 nm, enquanto que o

comprimento de onda do complementar reduz de 1127 para 1125 nm, aproxima-

damente. Durante a medida dos comprimentos de onda, a frequência do laser foi

alterada enquanto a ressonância era mantida controlando a potência elétrica no

micro-aquecedor.
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Figura 3.26: Medida dos comprimentos de onda dos modos gerados em
função do comprimento de onda do modo de bombeio. Acre-
ditamos que nenhum dos modos gerados está fixo, o que seria
uma assinatura de geração por interação de modos.

O estudo da dinâmica da LLE modificada revelou que alguns modos transver-

sos de ordem-superiores poderiam levar ao surgimento de uma linha em ∼ 600 nm.

A Figura 3.27 exibe o espectro eletromagnético teórico para cada um dos modos.

A parte (a) da figura é a previsão dos feixes gerados a partir da dispersão do modo

TM20. As partes (b) e (c), são os espectros de geração dos modos TM01 e TE01,

respectivamente.

Como podemos ver pela Figura 3.27, os três modos transversos levam à gera-
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ção de feixes próximo de ∼ 600 nm, mas o que mais se assemelha aos resultados

experimentais é o espectro da parte (a), o do modo TM20. Apesar da semelhança

de geração dos modos separados espectralmente e os modos gerados mais próxi-

mos, nunca conseguimos observar a geração de todos os modos simultaneamente.

Mesmo que o fator de qualidade fosse mais elevado, esperaríamos sempre gerar

um pente de frequências ao redor do bombeio antes da geração dos modos ampla-

mente separados espectralmente.

3.4.4 Limiar de oscilação

Constatamos que o fator de qualidade intrínseco do modo TM20 é cerca 3 vezes

menor que o do modo fundamental para uma mesma geometria, ver Figura 3.13

(a). Além disso, o fator de qualidade para o chip com uma porta extra de vaza-

mento deve apresentar uma redução ainda maior. A geração dos modos em 613 e

1128 nm aconteceram somente para acoplamentos subcríticos em 792 nm, com fa-

tor de qualidade da ordem dos valores intrínsecos. O valor medido foi de 1,8 ×106.

Para acoplamentos com gaps menores, ainda observamos a geração dos modos

mais próximos, mas nunca dos modos distanciados.

Não é difícil estimar o fator de qualidade para um campo em 613 nm. Por ser

um modo com comprimento de onda menor, o decaimento da onda evanescente

é mais rápido que em 792 nm, justamente em razão do maior confinamento do

campo. Portanto, presumimos que o acoplamento do feixe gerado em 613 nm deve

ser ainda mais fraco que o acoplamento do feixe de bombeio.

Por outro lado, a análise do fator de qualidade para um campo em 1560 nm

revelou um acoplamento supercrítico. O valor medido do Q-carregado foi de
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Figura 3.27: Solução numérica da LLE modificada. Os parâmetros utiliza-
dos foram simulados pelo FEM para os modos (a) TM20, (b)
TM01 e (c) TE01, em uma geometria de 730× 1200 nm e raio de
curvatura de 132 µm. A simulação dos parâmetros de disper-
são, e a evolução da LLE, foram realizados por Yun Zhao, da
Universidade de Columbia.
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0,1×106. Para essa medida, utilizamos um laser em telecom, e fizemos o acopla-

mento através da porta de vazamento. Como vimos na Seção 2.4, a largura do guia

de onda de vazamento é a mesma do ressoador. Portanto, o valor medido é refe-

rente ao modo fundamental. O fator de qualidade é tão baixo por dois motivos.

O primeiro, vem do fato que projetamos o gap da porta de vazamento para ter

um acoplamento supercrítico em 1560 nm. O segundo, é em razão do vazamento

do modo fundamental dentro do ressoador pela porta do guia de onda reto. Ape-

sar de não haver casamento de fase em 1560 nm, o modo fundamental é sempre

acoplado à saída, como vimos na Figura 1.9.

Esperamos, que assim como o modo em 1560 nm, o modo em 1128 nm também

esteja super acoplado. Por ter um comprimento de onda menor, o fator de quali-

dade do modo gerado deveria ser maior. Contudo, por ser um modo transverso

de ordem-superior, ele é propagado menos confinado que o modo fundamental.

Portanto, estimamos que o Q-carregado do feixe em 1128 nm, deve ser da mesma

ordem de grandeza do modo fundamental em 1560 nm.

A partir dessa análise, concluímos que os acoplamentos de saída dos cam-

pos gerados não devem ser balanceados. Devemos coletar menos luz em 613 nm

do que em 1128 nm. Além disso, por causa do vazamento do campo em

infravermelho-próximo, devemos observar feixes intensos na saída das duas por-

tas de acoplamento, guia de onda reto e de vazamento. A Figura 3.28 mostra a

potência de saída, após a lente de acoplamento, de ambos os feixes gerados.

A Figura 3.28 (a) apresenta a potência de saída do feixe em 1128 nm. Como

podemos observar, o campo sai em quantidades praticamente iguais pelas duas

portas de saída. O limiar de oscilação para a geração das bandas laterais distanci-

adas espectralmente é de 50 mW. As potências do feixe de bombeio são estimadas
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Figura 3.28: Medição das potências geradas em 613 nm e 1128 nm. (a)
Potência em 1128 nm coletada pelas duas portas de saída. (b)
Potência em 613 nm extraída pelo guia de onda reto.

no guia de onda reto, a partir das perdas de acoplamento de espaço livre para o

chip. A parte (b) da figura expõe a potência medida do feixe em 613 nm na saída

do guia de onda reto. Não observamos potência detectável na saída da porta de

vazamento. Há uma saturação de saída do campo, que mesmo para potência altas

de bombeio, está limitada em aproximadamente 400 µW.

A potência do feixe gerado na frequência ω pode ser calculada por N!ω, onde

N contabiliza o fluxo de fótons. A frequência do modo em 613 nm é aproxima-

damente duas vezes a frequência em 1128 nm. Portanto, como a potência em

1128 nm é cerca de seis vez a potência observada em 613 nm, o número de fótons

em 1128 nm extraídos do micro-ressoador é da ordem de doze vezes a quantidade

de fótons extraídos em 613 nm.
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CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

Nesta tese, mostramos o processo de engenharia de dispersão dos micro-

ressoadores para a observação de processos não-lineares de segunda- e terceira-

ordem. A não-linearidade χ(2) não é intrínseca aos materiais utilizados no proces-

sos de fabricação dos chips. No entanto, devido a diferentes causas na decorrência

de fabricação, ou até mesmo de um efeito geométrico, o processo de geração de

segundo-harmônico é observado. Mostramos como podemos optimizar a intera-

ção, com adequado acordo de fase, para a geração de um processo mais eficiente

que o exposto em [65]. Além disso, demonstramos experimentalmente que o ade-

quado controle entre o acoplamento de entrada do feixe de bombeio, e a extração

do feixe gerado em segundo-harmônico, pode ser alcançado com duas portas de

entrada e saída, com ajustado acordo de fase e gap para cada campo. Esse processo

possibilitou a fabricação de diversos chips, que eficientemente levam a geração de

segundo-harmônico para um comprimento de onda de bombeio bastante especí-

fico, em 1560 nm. Praticamente, observamos a geração de segundo-harmônico em

todos os chips fabricados a partir do processo descrito nesta tese. A máxima efici-

ência de geração observada foi de 0,24%.

A observação de um processo de geração de segundo-harmônico não significa

necessariamente que devemos observar o processo inverso, a conversão paramé-

trica descendente, pelo menos com respeito à potência disponível do laser. A fraca

não-linearidade χ(2) efetiva em nossos dispositivos, juntamente com o pequeno

overlap dos modos interagentes no processo, permitiu a estimativa do limiar de

oscilação de um OPO de segunda-ordem em aproximadamente 1 W, assumindo

um fator de qualidade que estava além de nossas expectativas naquele período,

∼ ×107.
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O estudo experimental do OPO χ(2) exigia que o feixe de bombeio em 780 nm

fosse o modo transverso de ordem-superior TM20, dentro do micro-ressoador. A

alta potência de bombeio em um modo espacial no qual a geometria apresenta

dispersão anômala levou à observação da geração de um pente de frequências, e

de bandas laterais no infravermelho.

O estudo da dispersão em nossas geometrias, revelou um forte papel do termo

de quarta-ordem na dispersão sobre o processo de mistura de quatro-ondas. A

nossa geometria originalmente projetada para PDC era caracterizada por disper-

sões anômala em β2 e normal em β4. O processo associado ao GVD levou à os-

cilação paramétrica convencional, com geração de modos próximos do feixe de

bombeio. Para potências suficientemente altas, deveríamos observar um pente de

frequências centrado em ∼ 800 nm. Associamos a geração de bandas laterais am-

plamente separadas espectralmente ao termo de β4. O acordo de fase não-linear,

juntamente com o ganho da instabilidade de modulação, preveem a geração de

modos em 600 nm. Vimos uma boa concordância entre o valor simulado e a me-

dida experimental dos comprimentos de onda gerados, apesar de ainda não com-

preender a geração dos modos distanciados espectralmente antes da oscilação pa-

ramétrica convencional.

Decidimos estudar outra geometria para a geração de bandas laterais ampla-

mente separadas espectralmente. Escolhemos geometrias do ressoador com lar-

guras do guia de onda do anel ao redor de 2000 nm, altura de 730 nm e raio de

curvatura de 132 µm. Para essa geometria, a dispersão do modo TM10 em 795 nm

é normal, e próximo do comprimento de onda do zero de dispersão. Por outro

lado, o valor do coeficiente de dispersão de quarta-ordem é negativo. Nessas con-

dições, obtivemos uma expressão do limiar de oscilação em termos da tendência

do acordo de fase linear. Próximo do limiar de oscilação, observamos a oscilação
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paramétrica de bandas laterais separadas em 174 THz.

Nossos resultados, abriram uma nova linha de pesquisa no grupo. A geração

de unicamente dois modos em comprimentos de onda que podem ser amplamente

sintonizados, possibilita o compartilhamento de informação entre dois sistemas fí-

sicos distintos. Como foi mostrado experimentalmente em [51], a geração de uni-

camente dois modos em um OPO do tipo Kerr apresenta correlações quânticas na

intensidade dos feixes gerados. Teoricamente, o nosso grupo mostrou em [120],

que na realidade, os feixes apresentam correlações quânticas em combinações das

quadraturas de intensidade e fase dos três campos envolvidos, bombeio, sinal e

complementar, isto é, o OPO baseado em mistura de quatro-ondas produz emara-

nhamento tripartite [121]. Portanto, com a geração de dois feixes a partir de um

campo bombeio em 795 nm, com sinal em 589 nm e complementar em 1222 nm,

poderíamos compartilhar informação quântica entre átomos de Rubídio e Sódio,

intermediado por um chip fotônico compatível com a tecnologia CMOS com trans-

missão de informação na banda de telecomunicação.

Com essa finalidade, precisamos primeiramente eliminar a dependência do

acordo de fase no acoplamento. Isto pode ser conseguido utilizando a conversão

de modos antes do acoplamento com o micro-ressoador, através de um divisor de

feixe com conversão de modos em guias de onda [74]. Após esse processo, precisa-

mos projetar melhor o acoplamento para a extração balanceada dos feixes gerados

espectralmente separados. Um acoplamento com gap variável possibilita a extra-

ção de modos com comprimentos de onda tão distintos [18]. A simulação em 2D

indicando parte destas ideias pode ser observada na Figura 3.29.
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Figura 3.29: Simulação em FDTD para a conversão paramétrica de
frequências espectralmente distanciadas, com possível sinto-
nização. (a) Figura mostrando inicialmente um divisor de
feixe de 100 % com conversão do modo fundamental para o
modo TM10. Neste caso, a dimensão do guia de onda reto é a
mesma do anel, estabelecendo uma região com casamento de
fase perfeito com grande largura de banda. (b) Figura mos-
trando em detalhe a conversão de modos e o acoplamento
com o anel. Acreditamos que com este dispositivo podere-
mos gerar apenas um par de modos amplamente separados
espectralmente com sintonização até, talvez, ∼ 400 nm.
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APÊNDICE A

SIMULAÇÃO MEEP

Neste apêndice estão os roteiros de simulação escritos em Scheme para o método

de diferenças finitas no domínio temporal (FDTD).

A.1 Guia de onda planar

Utilizando o MPB, é possível escolher o perfil transverso da fonte de luz usado em

FDTD. O roteiro escrito simula a propagação do campo com polarização, compri-

mento de onda e perfil transverso específicos. A simulação roda em um guia de

onda planar em SiN, limitado por baixo e por cima por SiO. Abaixo segue o código

para simulação:

; author: RR

; ************************************************

; ***************** parameters *******************

(define-param w 1) ; waveguide width

(define-param wl 2) ; wavelength

(define-param fcen (/ wl)) ; frequency

(define-param band 1) ; eigen mode from mpb

(define-param dpml 1.0)

(define-param sz 22) ; propagation size

(define-param sx 8)

(define-param oxide 1.45)

(define-param nitride 2)

; ************************************************
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; ****************** geometry ********************

(set! geometry-lattice (make lattice (size sx no-size sz)))

(set! default-material (make dielectric (index oxide)))

(set! geometry (list

(make block

(center 0)

(size w infinity infinity)

(material (make dielectric (index nitride))))))

; ************************************************

; ******************* source *********************

(set! sources (list

(make eigenmode-source

(src (make continuous-src (width 10) (frequency fcen)))

(component Hy)

(eig-parity TM)

(eig-band band)

(center 0 0 (+ (* -0.5 sz) dpml))

(size w))))

(set! pml-layers (list (make pml (thickness dpml))))

(set-param! resolution 16)

(run-until 120

(at-beginning output-epsilon)

(at-end output-hfield-y output-efield-x output-efield-z))
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A.2 Dispersão total

Para o cálculo da dispersão total utilizamos FDTD. Simulamos a propagação tem-

poral dos modos transversos em um anel. Utilizamos o sistema de coordenadas

cilíndricas com simetria azimutal infinita, ou seja, uma simulação em 2D cuja co-

ordenada angular é resolvida analiticamente. O roteiro encontra as frequências de

ressonância para cada modo azimutal m. Em seguida, podemos calcular a disper-

são através de diferenças. Esse método apresenta a vantagem de que o cálculo de

diferenças é mais preciso do que o cáculo de derivadas, utilizado no modelo espec-

tral. Em FDTD, precisamos definir a equação de Sellmeier no modelo lorentziano.

Isso pode ser feito no próprio roteiro, ou em um arquivo separado no formato scm

(Scheme).

; author: RR

; **********************************************

; **************** geometry ********************

(include "/home/renato/Documents/Doc/Simulations/meep/materials.scm")

(define-param w 1.2)

(define-param h 0.73)

(define-param r 60)

(define-param fcen 1.25)

(define-param df 1)

(define-param pad 2) ; used to be 4

(define-param dpml 1) ; used to be 2

(define-param just-compute? true)

(define sr (+ r w pad dpml))

(define sz (+ h pad dpml))
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(set! dimensions CYLINDRICAL)

(set! geometry-lattice (make lattice (size sr no-size sz)))

(set! default-material SiO)

(set! geometry (list

(make block

(center (+ r (/ w 2)))

(size w infinity h)

(material SiN))))

(set! pml-layers (list (make pml (thickness dpml))))

(set-param! resolution 50)

; **********************************************

; ***************** source *********************

(set-param! m 900)

(define-param dt 500)

(if just-compute?

(begin

(set! sources (list

(make source

(src (make gaussian-src (frequency fcen) (fwidth df)))

(component Ez) (center (+ r 0.1)))))

(run-sources+ dt

(after-sources (harminv Ez (vector3 (+ r (/ w 2) -0.1)) fcen df))))

(begin

(set! sources (list

(make source

(src (make gaussian-src (frequency fcen) (fwidth df)))
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(component Ez) (center (+ r 0.1)))))

(run-sources+ dt

(at-beginning output-epsilon)

(at-end output-efield-z)

(after-sources (harminv Ez (vector3 (+ r (/ w 2) -0.1)) fcen

df)))))

174



APÊNDICE B

SIMULAÇÃO MPB

Neste apêndice estão os roteiros de simulação escritos em Scheme para o mé-

todo de auto-solução de bloco-interativo pré-condicionado em uma base de onda

plana [39] (MPB). O método consiste na resolução das equações de Maxwell 1.1 no

domínio espectral.

B.1 Guia de onda curvo

Este roteiro calcula a relação de dispersão k(ω) para dois comprimentos de onda, a

saber, 1560 e 780 nm, em função da largura do guia de onda do anel. O efeito do

raio de curvatura é incluído na dependência do índice de refração do nitreto com

a posição a partir do centro do guia de onda, ver Referência [41].

; author: RR

; ********************************************

; ********** Sellmeier equations *************

(define (nitride wl) (sqrt (+ 1 (/ 253.86 (- (expt 9.1609 2) (expt (/ 1239.842

(* wl a 1e3)) 2))) (/ 0.040314 (- (expt 0.001 2) (expt (/ 1239.842 (* wl a 1e3))

2))))))

(define (oxide wl) (sqrt (+ 1.4124 (/ 85.493 (- (expt 11.061 2) (expt (/ 1239.842

(* wl a 1e3)) 2))) (/ 0.015888 (- (expt 0.10237 2) (expt (/ 1239.842 (* wl a 1e3))

2))))))

; ********************************************

; **************** Parameters ****************

(define-param wavelength-source 1.56) ;mu
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(define-param radius-ring 114) ; mu

(define-param height-ring 0.43) ; mu

(define-param band-last 9)

(define-param width-ring-min 0.1) ; mpb units

(define-param width-ring-max 3) ; mpb units

(define-param width-step 0.1)

(define a wavelength-source)

(define wl (/ wavelength-source a))

(define R (/ radius-ring a))

(define h (/ height-ring a))

; ***************** set **********************

(set! resolution 32)

(set! mesh-size 16)

(set! num-bands band-last)

(set! geometry-lattice (make lattice (size 7 7 no-size)))

; **************** functions *****************

(define (n-func p) (make dielectric (index (* (nitride wl) (+ 1 (/ (vector3-x

p) R)))))) ; bending radius

(define (k-find wl w h num-bands)

(set! default-material (make dielectric (index (oxide wl))))

(set! geometry (list

(make block

(center 0 0 0)

(size w h infinity)

(material (make material-function (material-func n-func))))))

(find-k NO-PARITY (/ 1 wl) 1 num-bands (vector3 0 0 1) 1e-4 (* 2 (/ 1 wl)) 0 22))
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; ************** simulation ******************

(map (lambda (wl)

(do ((x width-ring-min (+ x width-step))) ((> x width-ring-max))

(k-find wl x h num-bands)

(print “width: ” x “\n”)))

(list wl (* 0.5 wl)))

B.2 Dispersão de ordens superiores

Para o cálculo de β2 e β4 achamos mais eficiente simular a relação de dispersão k(ω)

com alta resolução e tolerância baixa, e obter as relações de dispersão de ordens su-

periores a partir de derivação numérica.

; author: RR

; ***********************************************

; ************* sellmeier equations *************

(define (eSiN wl) (+ 1 (/ (* 3.0249 (sqr wl)) (- (sqr wl) (sqr 0.1353406))) (/

(* 40314 (sqr wl)) (- (sqr wl) (sqr 1239.842)))))

(define (eSiO wl) (+ 1.4124 (/ (* 0.69878 (sqr wl)) (- (sqr wl) (sqr 0.1120913)))

(/ (* 1.51608 (sqr wl)) (- (sqr wl) (sqr 12.11138)))))

; ***********************************************

; ******************* lattice *******************

(define-param sy 8)

(define-param sz 6)

(define-param tol 1e-12)

(set! geometry-lattice (make lattice (size no-size sy sz))) ; 2D geometry

(set-param! resolution 128)
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(set-param! mesh-size 5)

(set-param! tolerance tol)

; ***********************************************

; ***************** parameters ******************

(define-param w 2) ; waveguide width [um]

(define-param bands 3) ; number of bands

(define-param wl-min 0.4)

(define-param wl-max 2)

(define-param num-int 147)

(define f-max (/ wl-min))

(define f-min (/ wl-max))

(define fs (interpolate num-int (list f-min f-max))) ; list of frequencies

; ***********************************************

; ******************* find-k ********************

(define (k-find f)

(set! default-material (make dielectric (epsilon (eSiO (/ f)))))

(set! geometry (list (make block

(center 0)

(size infinity w 0.73)

(material (make dielectric (epsilon (eSiN (/ f))))))))

(find-k TM f 1 bands (vector3 1) tol (* 2 f) (* 1.2 f) (* 2.4 f)))

; ***********************************************

; ***************** simulation ******************

(map

(lambda (f)

(print “eps:, ” (eSiO (/ f)) “\t” (eSiN (/ f)) “\n”)

178



(k-find f))

fs)

B.3 Cálculo da energia sobre a parede lateral do guia de onda

Este roteiro mostra o cálculo da energia dos modos transversos que é propagada

pelas paredes laterais em função do raio de curvatura do guia de onda.

; author: RR

; ***********************************************

; ************ sellmeier equation ***************

(define (nitride wl) (sqrt (+ 1 (/ 253.86 (- (expt 9.1609 2) (expt (/ 1239.842

(* wl a 1e3)) 2))) (/ 0.040314 (- (expt 0.001 2) (expt (/ 1239.842 (* wl a 1e3))

2))))))

(define (oxide wl) (sqrt (+ 1.4124 (/ 85.493 (- (expt 11.061 2) (expt (/ 1239.842

(* wl a 1e3)) 2))) (/ 0.015888 (- (expt 0.10237 2) (expt (/ 1239.842 (* wl a 1e3))

2))))))

; ***********************************************

; ***************** parameters ******************

(define-param wl 0.8) ; wavelength [um]

(define-param ww 2) ; width waveguide [um]

(define-param modes 3) ; first modes to calculate

(define-param R 132.6) ; radius [um]

(define x-dir (vector3 1))

(define-param k-mod 2.4)

(define-param k-vec (vector3* k-mod x-dir))
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(define a 1)

; **********************************************

; **************** set-param *******************

(set-param! resolution 128)

(set-param! mesh-size 5)

(set-param! tolerance 1.0e-7)

; **********************************************

; ****************** define *******************

(define n-func

(lambda(p)

(make dielectric (index (* (nitride wl) (+ 1 (/ (vector3-y p) R)))))))

(define (energy-core m) ; energy inside core

(get-dfield m)

(compute-field-energy)

(print “energy-core: ”

(compute-energy-in-dielectric

(pow2 (oxide wl)) (pow2 (nitride wl))) “\n”))

(define (energy-overlap m) ; overlap over sidewall

(get-dfield m)

(compute-field-energy)

(print “energy-overlap: ”

(integrate

(lambda (z)

(get-energy-point (vector3 0 (* -0.5 ww) z)))

(* -0.5 0.73) (* 0.5 0.73) 0.01) “\n”))

; **********************************************
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; ***************** geometry ******************

(set! k-points (list k-vec))

(set! num-bands modes)

(set! eigensolver-block-size modes)

(set! geometry-lattice (make lattice (size no-size 4 3)))

(set! default-material (make dielectric (index (oxide wl))))

(set! geometry (list

(make block (center 0 0 0)

(size infinity ww 0.73)

(material (make material-function (material-func n-func))))))

; (material (make dielectric (index (nitride wl)))))))

(run-tm energy-overlap)
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APÊNDICE C

MÉTODO DE SPLIT-STEP

A equação de Schröedinger não-linear (NLSE) é uma equação diferencial parcial

não-linear que em geral não possui solução analítica. Um tratamento numérico é

necessário para a compreensão dos efeitos não-lineares que surgem quando há a

propagação de um feixe de luz ao longo de um guia de onda. Existe uma diver-

sidade de métodos utilizados para o estudo da dinâmica da NLSE, alguns mais,

ou menos eficientes, no entanto, iremos nos dedicar ao método conhecido como

split-step [43] . A escolha deste método foi devido à sua eficiência e facilidade de

aplicação, por utilizar técnicas e ferramentas conhecidas em diversas linguagens.

A eficiência deste método comparado com outros é atribuído em parte pelo uso do

algoritmo da rápida transformada de Fourier (FFT) [122].

C.1 Desenvolvimento matemático

Para entender a utilização deste método é conveniente escrever a NLSE da seguinte

forma

∂zA = (D̂ + N̂)A, (C.1)

onde A(z, t) descreve a amplitude do feixe de bombeio em função da coordenada

espacial z, na mesma direção de propagação do feixe, e do tempo t. O operador D̂

descreve a atuação do meio dispersivo sobre campo propagante no guia de onda,

e o operador N̂ descreve a atuação da não-linearidade do material sobre o campo.

É importante notar que o operador D̂ é composto por derivadas temporais de di-

versas ordens, dependendo dos termos de dispersão envolvidos na dinâmica, e

por um termo de multiplicação, caso consideremos uma propagação com perdas.
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Enquanto que o operador N̂ é proporcional à intensidade do feixe de bombeio,

que em princípio, também pode depender de z e t. Iremos assumir que a intensi-

dade do feixe de bombeio não é afetada ao longo da propagação, isto é, |A|2 é uma

constante.

Em geral, a dispersão e a não-linearidade atuam juntas ao longo do guia de

onda. O método de split-step obtém uma solução aproximada, assumindo que em

um propagação ao longo do guia de onda por uma distância pequena h, a disper-

são e a não-linearidade atuam separadas e independentes. Mais especificamente,

uma propagação de z para z + h é calculada em dois passos. No primeiro passo, a

não-linearidade atua sozinha, D̂ = 0 na equação (C.1). No segundo passo, a dis-

persão atua sozinha, N̂ = 0 na equação (C.1). Matematicamente, isto significa que

temos duas dinâmicas independentes

∂zA = N̂A, (C.2)

∂zA = D̂A. (C.3)

A equação (C.2) descreve a dinâmica não-linear da propagação através do opera-

dor N̂, e possui apenas termos multiplicativos associados à intensidade do feixe

e à não-linearidade do material . Sua solução é imediata e trivial A(z + h, t) =

exp
(
hN̂

)
A(z, t). A equação (C.3) descreve o efeito dispersivo e as perdas sobre a

propagação através do operador D̂, que é composto, além do termo de atenuação,

por derivadas parciais temporais. Sua solução é complicada e pode não haver so-

lução analítica. No entanto, no espaço de frequências, derivadas temporais são

interpretadas como multiplicação por frequências, isto é, no espaço de Fourier te-

mos a seguinte correspondência ∂t → iω.

Podemos definir a transformada de Fourier da amplitude A(z, t) como

F A(z, t)→ Ã(z,ω) =
1√
2π

∫ ∞

−∞
A(z, t)e−i(ω−ω0)tdt, (C.4)
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onde ω0 é a frequência do feixe de bombeio. Da mesma forma, obtemos A(z, t)

por uma aplicação da transformada de Fourier inversa em Ã(z,ω), isto é, A(z, t) =

F −1Ã(z,ω). Portanto, no espaço de frequências, o efeito dispersivo do meio mate-

rial pode ser escrito como

∂zÃ = D̂(iω)Ã, (C.5)

onde D̂(iω) é o operador de dispersão no espaço de Fourier. A equação (C.5) pos-

sui solução imediata dada por Ã(z + h,ω) = exp
(
hD̂

)
Ã(z,ω). Encontrada a solução

da dinâmica dispersiva no espaço de frequências, a correspondente solução no es-

paço temporal é obtida diretamente da transformada de Fourier inversa. A solução

geral aproximada da dinâmica (C.1) é então construída por

A(z + h, t) ≈ ehN̂F −1ehD̂(iω)F A(z, t). (C.6)

O procedimento para a obtenção da solução aproximada da equação de Schröe-

dinger não-linear pelo método de split-step requer que para cada passo h de pro-

pagação do feixe seja cumprido as seguintes exigências:

(i) Encontrar a solução exata da dinâmica dispersiva no espaço de frequên-

cias (C.5).

(ii) Obter a transformada de Fourier inversa da solução exata.

(iii) Aplicar a solução exata da dinâmica não-linear no espaço temporal (C.2).

Podemos notar que para a construção da solução, em cada passo h precisamos

encontrar duas soluções exatas para as dinâmicas independentes e calcular duas

transformadas de Fourier. Dependendo do tamanho de cada passo propagado

pelo feixe, a simulação da NLSE pode ser temporalmente custosa. Para micro-

ressonadores em anel em um meio com alto contraste de índices de refração, que
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apresenta alta não-linearidade, o caminho médio percorrido pelo fóton pode ser

bastante curto, exigindo que o tamanho do passo h seja ao menos inferior ao perí-

metro do anel. Apesar desta restrição sobre o tamanho do passo, o algoritmo da

rápida transformada de Fourier FFT pode tornar a simulação ainda eficiente.

C.2 Estimativa de erro

Para estimar a acurácia do método de split-step, notamos que a solução formal e

exata da equação (C.1) é dada por

A(z + h, t) = eh(N̂+D̂)A(z, t), (C.7)

se assumirmos N̂ independente de z. Relembrando a fórmula de Baker-

Hausdorff [123] para dois operadores não comutáveis â e b̂

eâeb̂ = exp
(
â + b̂ +

1
2

[â, b̂] +
1

12
[â − b̂, [â, b̂]] + ...

)
, (C.8)

onde [â, b̂] = âb̂− b̂â é o comutador entre os operadores. Vemos que a solução exata

pode ser aproximada pela equação (C.6) às custas de um erro, dado em primeira

ordem pelo comutador entre os operadores. Fazendo â = hN̂ e b̂ = hD̂, o termo

de erro dominante é resultado do comutador 1
2h2[N̂, D̂]. Portanto, o método de

split-step é preciso até a segunda ordem do tamanho do passo h.

A acurácia do método pode ser melhorada adaptando um procedimento dife-

rente na propagação do feixe entre z e z + h. Este procedimento determina que os

efeitos dispersivo e não-linear sejam calculados não concomitantemente. Matema-

ticamente, trocamos a solução (C.6) por

A(z + h, t) ≈ F −1e
h
2 D̂(iω)F ehN̂F −1e

h
2 D̂(iω)F A(z, t). (C.9)
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A principal diferença é que o efeito não-linear é incluído no meio do segmento,

ao invés de no segmento inteiro. Por causa da forma simétrica dos operadores

exponenciais em (C.9), este esquema é conhecido como método simétrico de split-

step [124]. A vantagem neste tratamento reside no termo dominante de erro, que

agora aparece por causa do duplo comutador na fórmula (C.8), proporcional à

h3 [43].

C.3 FFT

A solução numérica da NLSE requer repetidos cálculos da transformada de Fourier

de A(z, t), e da transformada de Fourier inversa de Ã(z,ω). O melhor algoritmo para

o cálculo da transformada de Fourier é a rápida transformada de Fourier (FFT), que

está disponível em código pronto para diversas linguagens computacionais. A FFT

eficientemente calcula a transformada de Fourier discreta

F̃m =

N−1∑

n=0

Fne−2πinm/N , (C.10)

e sua inversa

Fn =
1
N

N−1∑

m=0

F̃me2πinm/N . (C.11)

Para saber como a definição discreta da transformada de Fourier está relacionada

com a definição contínua representada pela equação (C.4), precisamos assumir que

é uma boa aproximação considerar um intervalo finito de integração na transfor-

mada de Fourier direta

Ã(z,ω) =
1√
2π

∫ t f

ti
A(z, t)e−iωtdt. (C.12)

Esta aproximação é válida quando o intervalo de tempo considerado na análise da

simulação é suficientemente longo para o sistema entrar num estado estacionário.
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O próximo passo é aproximar a integral por uma soma de Riemann de N termos.

Com este objetivo, vamos aproximar o intervalo temporal infinitesimal da integral

por um passo temporal de tamanho ∆t ≡ (t f − ti)/N. A discretização do tempo e da

frequência pode ser feito definindo tn ≡ t0 + n∆t, e também ωm ≡ ω0 + m∆ω, onde

∆ω ≡ 2π/(N∆t). Dessa forma temos

Ã(z,ωm) ≈ 1√
2π

N−1∑

n=0

A(z, tn)e−iωmtn∆t. (C.13)

A escolha de um intervalo finito no tempo implica que também há uma limitação

na frequência a ser considerada. A consequência é que para frequências altas, o

tempo precisa ser escolhido adequadamente. Substituindo as definições de tempo

e frequência discretas, obtemos

[
Ã(z,ωm)eimt0∆ω

]
≈

N−1∑

n=0

[
∆t√
2π

A(z, tn)e−iω0tn

]
e−2πimn/N . (C.14)

Da mesma forma para a transformada de Fourier inversa, obtemos

[
∆t√
2π

A(z, tn)e−iω0tn

]
≈ 1

N

N−1∑

m=0

[
Ã(z,ωm)eimt0∆ω

]
e2πimn/N . (C.15)

Comparando a equação (C.14) com a (C.15), obtemos a seguinte correspondência

discreta da transformada de Fourier

∆t√
2π

A(z, tn)e−iω0tn F−→ Ã(z,ωm)eimt0∆ω, (C.16)

válido para as aproximações consideradas acima. Dessa forma, utilizando a FFT

podemos calcular a evolução da NLSE numericamente.
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APÊNDICE D

ESTABILIZAÇÃO TÉRMICA

Qualquer medida de ressonância do anel sofre com a variação térmica ambiente. A

variação térmica causa uma flutuação nas frequências de ressonância. A Figura D.1

mostra a estimativa da flutuação em um intervalo de tempo de 20 minutos.

Figura D.1: Variação na posição de ressonância do anel devido à flutuação
térmica, em um intervalo de tempo de 20 minutos.

Observamos pela figura acima que a flutuação térmica causa uma variação na

posição de ressonância do micro-ressoador livre superior a 1 GHz, para uma lar-

gura de banda de 300 MHz.

A Figura D.2 mostra o esquema de estabilização ativa da temperatura. O chip

é apoiado sobre uma base de cobre, e esta mantem contato com um peltier. Ajusta-

mos a temperatura do peltier em aproximadamente 12◦ C, a qual é alta o suficiente

para evitar condensação de água sobre o chip. Qualquer flutuação para além do

valor médio ajustado, ocorre a realimentação negativa, estabilizando a tempera-

tura no valor médio. Usamos um circuito de PID para atuar sobre o peltier. A

flutuação na temperatura, com o circuito de travamento, é inferior a 2 mK.
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Figura D.2: Esquema mostrando o sistema de estabilização da tempera-
tura do chip com um PID.

A Figura D.3 mostra a flutuação na frequência de ressonância com o sistema de

travamento ativo. A parte (a) é a flutuação da frequência em unidades de largura

de banda, e a parte (b) mostra a largura de banda. Nota-se que a flutuação é ∼

0, 3Γ ≈ 100 MHz.

Figura D.3: Estabilidade térmica com o sistema de travamento. (a) Flu-
tuação em unidades de largura de banda da ressonância. (b)
Largura de banda da ressonância.
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