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RESUMO 

Martins, L. A. Sistema de monitoramento óptico banda larga direto para 
fabricação de filmes finos multicamadas com sincron ização sensorless. 
2011. 108p. Dissertação (Mestrado) – Departamento de Engenharia Elétrica, 
Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 
2011. 

Para a fabricação de filtros ópticos com característica espectral crítica, utiliza-

se a tecnologia de filmes finos multicamadas, a qual exige o monitoramento e 

controle de espessura dos filmes com alta precisão. O sistema tradicional de 

monitoramento de espessura de filmes, baseado em cristal ressonante, não 

atende aos requisitos de precisão e repetibilidade do processo exigidos para a 

fabricação deste tipo de filtro. Já o monitoramento óptico, por sua vez, é um 

sistema que atende aos requisitos de fabricação destes filtros. Neste trabalho 

apresenta-se o desenvolvimento de um sistema automático de monitoramento 

óptico banda larga, para fabricação de filtros com filmes finos multicamadas, 

que se baseia na utilização de equipamentos ópticos de uso geral disponíveis 

no mercado. Para realizar análises de desempenho referentes exclusivamente 

ao algoritmo de automatização, um ambiente de simulação foi preparado, no 

qual os dados fornecidos pelo equipamento de aquisição de características 

ópticas durante a deposição efetiva foram substituídos por dados gerados por 

um algoritmo de simulação de crescimento do filme. Deste modo, o algoritmo 

de automatização e seus sistemas de segurança puderam ser exercitados. As 

simulações mostraram que o sistema proposto possui potencial para tornar 

mais preciso e repetitivo o processo de fabricação de filtros, de modo que 

atendam aos requisitos das aplicações especiais.  

Palavras-chave: Processamento de sinais ópticos. Monitor óptico banda larga. 

Filtros ópticos multicamadas. Espectrofotômetro. Filmes finos. 



 

 



 

 

ABSTRACT 

Martins, L. A. Broadband direct  optical monitoring system for multilayer 
thin film manufacturing with sensorless synchroniza tion. 2010. 108p. 
Dissertation (Master degree) – Departamento de Engenharia Elétrica, Escola 
de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2011. 

Optical filter manufacturing with critical spectral characteristics uses multilayer 

thin film technology, which demandas film thickness monitoring and control with 

high precision. Traditional monitoring systems based on oscillating crystal do 

not fulfill requirements of accuracy and process repeatability for manufacturing 

such type of filter. On the other hand, optical broadband monitoring system 

fulfills the manufacturing requirements to produce these filters. This work 

presents the development of a broadband optical monitoring system for 

multilayer thin film filters production, based on general optical equipment 

commercially available. In order to make the performance analysis related to 

automation algorithm, a simulation environment has been prepared, where the 

data supplied by optical data acquisition equipment has been replaced by 

simulating signals of film growing. Thus the automation algorithm and security 

systems could be worked. Simulations showed that the system has potential to 

improve the accuracy and repeatability of the manufacturing process so that the 

produced filters are able to fulfill the requirements of special applications.  

Keywords: Optical signal processing. Broadband optical monitoring. Multilayer 

optical filters. Spectrophotometer. Thin films. 
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1. INTRODUÇÃO 

Apresentam-se neste capítulo as considerações iniciais, os objetivos e 

justificativas que levaram ao desenvolvimento deste trabalho, além da 

motivação e relevância da utilização de seus resultados. 

1.1 Considerações iniciais 

Dispositivos optoeletrônicos são cada vez mais utilizados nas mais diversas 

aplicações. Determinadas aplicações especiais, tais como câmeras digitais de 

alta resolução baseadas em detectores do tipo Charge Coupling Device (CCD), 

equipamentos médicos para tratamentos oftalmológicos, lasers e sistemas de 

defesa, necessitam de diversos componentes ópticos, entre eles: lentes, 

janelas, prismas, beam splitters, etc. A maioria destes componentes necessita 

receber uma cobertura especial (coating) para se adequar a requisitos de 

desempenho óptico. Esta cobertura especial, também chamada de “filme”, 

utiliza na maioria das vezes a tecnologia de filmes finos multicamadas. Esta 

tecnologia permite a fabricação desde filmes relativamente simples, apenas 

para diminuição da reflexão (conhecidos como filmes antirreflexo), chegando 

até a realizar funções de filtragens ópticas complexas, de acordo com a faixa 

de comprimentos de onda de interesse.  Com o crescente aumento da 

complexidade dos equipamentos, os requisitos destes filtros permitem 

tolerâncias cada vez menores, em termos de características espectrais. 

Para realizar a deposição de filmes finos sobre componentes ópticos, o 

processo mais utilizado é o de evaporação por feixe de elétrons, numa câmara 

de alto vácuo. O equipamento que realiza este processo é conhecido como 

“evaporadora”, cujo funcionamento é descrito por MacLeod (2001). Este 

equipamento possui diversos sistemas de controle automáticos que são 

fundamentais para a realização do processo de deposição. Um deles é o 

sistema de monitoramento e controle da espessura do filme depositado, foco 
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deste trabalho. O controle de espessura de cada camada de filme durante o 

processo de deposição possui importância primordial para que o filtro 

produzido atenda à característica espectral desejada. 

O sistema de monitoramento de espessura de filmes mais comum, baseado em 

cristal de quartzo ressonante, não atende aos requisitos de precisão da medida 

de espessura dos filmes utilizados nos filtros para aplicações especiais. Este 

sistema é descrito por diversos autores, entre eles MacLeod (1972) e Badoil et 

al. (2007). Um sistema que permite um monitoramento com melhor precisão é 

baseado no princípio de monitoramento óptico, proposto inicialmente por 

MacLeod (1972), onde se utiliza um sistema de medição de transmitância de 

comprimento de onda discreto. Já o monitoramento óptico banda larga, cujo 

princípio de funcionamento foi proposto por Vidal, Fornier e Pelletier (1979a) é 

um sistema que atende aos requisitos de fabricação destes filtros. É neste 

princípio que se baseia o desenvolvimento da proposta deste trabalho. A idéia 

básica é realizar a medição de características ópticas não apenas em um 

comprimento de onda discreto, mas numa determinada faixa, utilizando-se um 

espectrofotômetro, e comparar o espectro real com o esperado (teórico) 

utilizando-se uma figura de mérito.  

Este tipo de equipamento já é fabricado comercialmente por empresas 

européias, e o equipamento aqui descrito é o único projetado e implementado 

totalmente no Brasil. O domínio desta tecnologia está dentro do escopo deste 

trabalho. 

1.2 Objetivos e justificativas do trabalho 

O objetivo principal deste trabalho é apresentar uma proposta de melhoria do 

processo de fabricação de filtros de filmes finos multicamadas, por meio de um 

sistema de monitoramento óptico banda larga direto.  
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Este trabalho é justificado devido ao alto custo dos monitores ópticos banda 

larga comercialmente disponíveis, especificamente para câmaras de 

evaporação de filmes finos, o que inviabiliza sua aquisição por empresas de 

pequeno e médio porte. Para atender ao requisito de custo, o sistema proposto 

foi implementado com equipamentos optoeletrônicos de uso geral, disponíveis 

no mercado. O custo total é da ordem de um décimo do custo dos monitores 

ópticos comerciais.  

Outra justificativa está relacionada à questão da restrição de comercialização 

de determinados filtros ópticos imposta pelos governos de diversos países, por 

questão de segurança nacional. Esta restrição impede o desenvolvimento de 

alguns equipamentos de defesa por empresas brasileiras. Por serem filtros 

extremamente complexos, sua fabricação só é viável com a utilização de 

monitor óptico de filmes finos. 

1.3 Motivação e relevância do trabalho 

A motivação e a relevância deste trabalho tornam-se claras quando se 

identifica o papel dos filtros ópticos dentro de diversos equipamentos de alta 

tecnologia, além da importância do domínio desta tecnologia para a empresa 

nacional. Estas considerações são apresentadas a seguir. 

1.3.1 Aplicação de filtros ópticos 

Filtros ópticos são componentes que muitas vezes nem se dá conta de sua 

existência nos produtos, pois podem estar presentes na superfície de lentes, 

muitas vezes invisíveis a olho nú, mas cujo bom funcionamento pode ser a 

diferença entre o produto realizar sua função básica ou não. Outras vezes 

verifica-se a presença dos filtros, mas devido à simplicidade aparente, sua 
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importância é deixada em segundo plano, em detrimento de outros sistemas 

aparentemente mais complexos e tecnológicos.  

A figura 1 mostra alguns exemplos de componentes ópticos especiais. A 

função óptica específica de cada um deles depende, entre outras coisas, da 

aplicação de coberturas fabricadas com tecnologia de filmes finos 

multicamadas. 

 

Figura 1: Componentes ópticos especiais com cobertura de filmes finos multicamadas. 

Fonte: Opto Eletrônica S.A. 

 

1.3.2 A dependência das empresas inovadoras brasileiras 

É comum que empresas brasileiras, por razões de ordem financeira, adquiram 

equipamentos seminovos de empresas estrangeiras, e realizem diversas ações 

de atualização destes equipamentos, de modo a torná-los suficientemente 

operacionais. Esta ação de atualização é conhecida como retrofitting. 
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Enquanto as empresas nacionais concentram seus esforços para realizar a 

tarefa de adequação destes equipamentos e processos relacionados, as 

empresas estrangeiras desenvolvem novos produtos, calcados em novos 

componentes, cuja fabricação só é possível por meio do desenvolvimento de 

novos processos de fabricação e de novos equipamentos. Esta estrutura gera 

sempre uma defasagem tecnológica em diversos níveis da cadeia produtiva, 

não apenas em relação ao produto final em si, mas também (e muitas vezes 

principalmente) quanto aos equipamentos e processos necessários para a 

fabricação dos componentes fundamentais para o bom funcionamento destes 

novos produtos. 

Todo produto colocado no mercado considerado inovador traz consigo toda 

uma cadeia de componentes, processos e equipamentos, que muitas vezes 

estão carregados de inovações tecnológicas em um nível mais elevado que o 

produto final em si. Também novas relações de dependência entre empresas 

fornecedoras e clientes são criadas, outras encerradas, e muitas destas 

relações têm sua importância profundamente alterada. Como normalmente 

esta cadeia inovadora é transparente para o usuário em geral, o valor 

percebido de um produto fica limitado ao nível do material físico adquirido e de 

sua funcionalidade. 

1.3.3 Domínio da tecnologia de fabricação de filtros ópticos 

Poucas empresas no Brasil possuem o equipamento para deposição de filmes 

finos e a maioria delas utiliza este equipamento para aplicação de tratamento 

antirreflexo em lentes de óculos. Dentre as empresas que possuem o 

equipamento, poucas detêm o know how e a tecnologia para fabricação de 

filtros ópticos especiais. Poucas empresas no mundo dominam o processo de 

fabricação de determinados tipos de filtros, como por exemplo, filtros 

multiespectrais para utilização em câmeras de imageamento orbital. Este tipo 

de componente é considerado estratégico e sua venda para outros países é 

bastante restringida pelos governos.  
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A figura 2 mostra um tipo de filtro óptico multiespectral utilizado em CCD’s de 

câmeras de satélite. 

 

Figura 2: Filtro multiespectral usado em CCD’s para câmeras de satélites. 

 

O filtro multiespectral tem a função de decompor a luz em componentes Red, 

Green e Blue (RGB) mais uma componente de infravermelho. Este tipo 

específico de componente é composto pela associação de quatro filetes de 

filmes finos depositados no mesmo substrato. Cada filete de filmes realiza a 

função de filtragem numa banda espectral específica. A filtragem consiste em 

transmitir determinados comprimentos de onda e refletir outros, de modo 

seletivo. O detalhe em zoom da figura 2 mostra as quatro bandas do filtro, 

sendo que a coloração de cada banda corresponde à combinação dos 

comprimentos de onda refletidos.  

Para a fabricação deste componente são necessários equipamentos de alta 

precisão, incluindo monitoramento óptico de deposição de filmes finos, devido 

às diversas etapas de deposição que precisam ser realizadas no mesmo 

substrato. Caso ocorram problemas em uma das etapas de deposição, a 

fabricação tem que ser retomada do zero, pois uma vez depositado o filme não 

há como corrigir possíveis falhas. Pouquíssimas empresas no mundo detêm a 

tecnologia necessária para fabricação deste tipo de filtro e, além disso, sua 
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comercialização depende de um longo processo para obter permissão 

governamental para exportação. 

1.4 Organização da dissertação 

Esta dissertação está dividida em seis capítulos, sendo que o primeiro deles é 

composto por esta introdução. O segundo capítulo apresenta a teoria básica de 

filtros com filmes finos multicamadas e o estado da arte de sistemas de 

monitoramento. O terceiro capítulo discorre sobre os  métodos utilizados para o 

desenvolvimento do sistema de monitoramento proposto. O quarto capítulo 

apresenta os resultados obtidos das simulações, testes em bancada e testes 

em aplicação efetiva. O quinto capítulo discute as conclusões e o sexto capítulo 

indica melhorias a serem implementadas. Complementando o trabalho, o 

Apêndice A apresenta detalhes do projeto mecânico do canhão de luz, o 

Apêndice B descreve o funcionamento do sistema de coleta de luz e o Anexo A 

traz uma descrição geral de um software comercial que auxilia no 

desenvolvimento do projeto de filtros com filmes finos multicamadas. 

1.5 Publicações 

Um artigo relacionado com este trabalho foi publicado nos anais e apresentado 

em forma oral no Congresso Brasileiro de Automática 2010 (CBA2010), com o 

título: “SISTEMA DE BAIXO CUSTO PARA MONITORAMENTO ÓPTICO 

BANDA LARGA, EM TEMPO REAL, PARA FABRICAÇÃO DE FILTROS COM 

FILMES FINOS MULTICAMADAS”. 

Outro artigo foi submetido ao periódico Journal of Instrumentation (2010) com o 

título: ”SENSORLESS SYNCHRONIZATION METHOD FOR THIN FILM 

DIRECT OPTICAL BROADBAND MONITORING SYSTEM". O processo de 

submissão deste artigo encontra-se em fase de revisão. 
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2.  EMBASAMENTO TEÓRICO 

Neste capítulo apresenta-se a teoria básica de filtros com filmes finos 

multicamadas, além de uma descrição do processo de deposição e dos 

sistemas de monitoramento de espessura de filmes. 

2.1 Tecnologia de filtros de filmes finos multicamadas 

Filtros ópticos de filmes finos multicamadas são estruturas compostas por um 

substrato (vidro óptico) sobre o qual são depositadas diversas camadas 

alternadas de dois materiais. Utiliza-se normalmente um material de alto índice 

de refração (representado pela letra “H”) e outro de baixo índice de refração 

(representado pela letra “L”).  O número de camadas, a espessura de cada 

camada, o índice de refração do substrato e o índice de refração dos materiais 

dos filmes determinam a característica espectral do filtro. A figura 3 ilustra a 

estrutura básica de um filtro de filmes finos. 

Substrato - índice n1

Camada 1 - espessura d1

Camada 2 - espessura d2

Camada 3 - espessura d3

Camada 4 - espessura d4

...

Camada q - espessura dq

 

Figura 3: Estrutura básica de um filtro de filmes finos multicamadas. 

 

Os materiais mais utilizados para deposição de filmes finos em filtros ópticos 

são: dióxido de titânio (TiO2) como material tipo “H”, e dióxido de silício (SiO2) 
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como material tipo “L”. O material TiO2 tem índice de refração de 2,35@510nm 

e o material SiO2 tem índice de refração de 1,46@510nm. 

Dentre outros materiais utilizados na deposição de filmes para aplicação em 

óptica, pode-se citar também: germânio (Ge), fluoreto de ítrio (YF3), dióxido de 

háfnio (HfO2), fluoreto de magnésio (Mgf2), óxido de ítrio (Y2O3), óxido de 

alumínio (Al2O3). Cada um destes materiais pode ser selecionado dependendo 

da faixa espectral e dos requisitos de robustez. Estes materiais ainda não são 

fabricados no Brasil. Deve-se utilizar materiais produzidos especificamente 

para utilização em deposição de filmes finos. Como exemplo, pode-se citar 

alguns dos fabricantes destes materiais: DonCo Ltd. (2010), Cerac Inc. (2010) 

e Umicore (2010). 

Esta pilha de filmes depositados tem por objetivo alterar as características 

ópticas superficiais do substrato. Um substrato sem filme aplicado apresenta 

características superficiais de reflexão e refração semelhantes em ambas as 

faces, que podem ser alteradas conforme a necessidade com a aplicação da 

pilha de filmes adequada. A figura 4 apresenta os principais efeitos ópticos que 

ocorrem em um substrato sem filme. 

 

 

Figura 4: Efeitos ópticos de superfície e reflexões internas em um substrato sem filme. 
A parcela de luz que atravessa uma interface indica a transmitância (T) e a parcela 

refletida indica a reflectância (R). 

Fonte: MacLeod (2001). 
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Um feixe de luz que atravessa o substrato deve passar por duas superfícies, 

nas quais ocorre mudança de meio (interface). Nas duas superfícies ocorrem 

os fenômenos de reflexão e refração, e em cada uma delas pode ser aplicado 

um filtro de filmes finos diferente, sendo que o resultado óptico final é a 

composição dos dois filtros mais o efeito do substrato. 

As alterações espectrais realizadas pelos filtros de filmes finos são geradas 

pelos efeitos ópticos que ocorrem dentro da estrutura em pilha. Os fenômenos 

superficiais de reflexão e refração da luz no substrato são ajustados 

cuidadosamente, de modo a controlar o efeito óptico na faixa espectral 

desejada. A figura 5 ilustra os efeitos causados por uma pilha de filmes de três 

camadas (Layer 1, Layer 2 e Layer 3) sobre um feixe de luz incidente. 

 

 

Figura 5: Efeitos de interferência sobre um feixe de luz incidente gerados por uma 
estrutura de filmes finos com três camadas depositadas num substrato. 

Fonte: MacLeod (2001). 
 

Cada um dos meios tem uma admitância óptica1 y própria, sendo y0 a 

admitância do meio incidente (no caso, o ar), y1 y2 e y3 as admitâncias dos 

                                            
1 A admitância óptica y de um meio é uma grandeza composta pelo índice de refração n e o 
índice de extinção k. É medida em siemens. 
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materiais dos filmes e ysub a admitância do substrato. O espectro do filtro é 

alterado pela combinação dos raios refletidos ρa, ρb, ρc e ρd nas quatro interfaces 

(a, b, c e d), por meio de interferência construtiva e destrutiva em função das 

defasagens δ1, δ2 e δ3. A intensidade e defasagem dos raios refletidos 

dependem basicamente da espessura das camadas e da admitância de cada 

meio. Para que este fenômeno ocorra de modo a produzir os efeitos ópticos 

desejados, as espessuras das camadas devem ser da mesma ordem de 

grandeza dos comprimentos de onda da luz, ou seja, nanômetros. Um exemplo 

do efeito da alteração espectral de uma pilha de filmes depositada sobre um 

substrato pode ser visto na figura 6. 

 

Figura 6: Exemplo das alterações de espectro causadas por uma pilha de filmes finos 
depositada sobre um substrato de vidro. 

Fonte: MacLeod (2004). 
 

A figura 6 mostra as alterações ópticas causadas em um substrato com 

espectro de transmitância original em torno de 92%, aproximadamente plana 

na faixa de 900 a 1100nm, que passou a se comportar como um filtro passa-

faixa com banda de passagem de 980 a 1020nm. Além disso, dentro da faixa 

de passagem, a transmitância foi elevada de 92% para 99% em média. 
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As primeiras aplicações de filtros de filmes finos foram feitas em lentes de 

instrumentos ópticos de precisão, com o objetivo de aumentar a eficiência das 

lentes. São os chamados filmes antirreflexo. Atualmente a aplicação de filme 

antirreflexo para lentes de óculos está se popularizando devido à redução dos 

custos do processo e dos materiais utilizados. 

2.2 O processo de deposição - a evaporadora 

Um dos métodos de deposição mais utilizados é o processo chamado Physical 

Vapor Deposition (PVD), o qual se baseia na evaporação dos materiais 

especiais para filmes finos e sua posterior solidificação sobre a superfície do 

substrato. Pode-se realizar a evaporação por métodos de aquecimento por 

resistência elétrica ou por feixe de elétrons de alta potência. Os materiais 

evaporados geram uma nuvem de partículas que serão depositadas sobre toda 

a superfície interna da câmara. O processo de evaporação deve ser realizado 

num ambiente de alto vácuo para eliminação de impurezas e umidade. Existem 

duas etapas de vácuo, sendo a primeira realizada por uma bomba de vácuo 

mecânica e uma segunda etapa de vácuo profundo, realizado por uma bomba 

difusora. 

Conforme pode ser observado na figura 7, na parte superior interna da câmara 

existe um suporte para posicionar os componentes que receberão o filme. Este 

suporte é chamado de calota. A calota é provida de movimento giratório, numa 

velocidade em torno de 20 rotações por minuto (RPM), para promover a 

homogeneidade do filme depositado. 
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Figura 7: Sistema de evaporação com dispositivos de monitoramento. 

Fonte: OnLink Technologies (2010). 
 

Ainda na parte superior interna, no centro da calota, existe um sistema de 

monitoramento de espessura de filme, baseado em cristal ressonante. É 

composto por um tubo cilíndrico, e em sua extremidade está posicionado um 

dispositivo tipo carrossel com um conjunto de cristais. Logo acima da calota 

existe um sistema de aquecimento com resistência elétrica, para elevar a 

temperatura dos componentes que receberão o filme. O aquecimento é 

necessário para promover a adesão do filme na superfície dos substratos. Em 

alguns equipamentos é utilizada uma fonte de plasma para promover a adesão 

e aumentar a densidade do filme depositado. O uso do plasma proporciona a 

diminuição da temperatura necessária para obter adesão do filme na superfície 

dos substratos, gerando menor stress, maior robustez e melhor qualidade 

óptica do filme depositado.  
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As paredes da câmara são refrigeradas por serpentinas de água gelada, por 

motivos de segurança para operação do equipamento e também para que o 

controle de temperatura interna da câmara funcione adequadamente. 

O controle da evaporadora é feito por um computador central e por Controlador 

Lógico Programável (CLP), que se comunicam por meio de interface serial 

padrão RS-232. A seguir são listados alguns sistemas de controle: 

• Varredura do feixe de elétrons de alta potência; 
• Potência do feixe de elétrons; 
• Carrossel de cadinhos; 
• Shutter2 dos cadinhos; 
• Temperatura do aquecedor dos substratos; 
• Medidor de espessura a cristal; 
• Refrigeração da estrutura da câmara; 
• Bomba de vácuo; 
• Bomba difusora; 
• Injeção de oxigênio; 
• Sistema de rotação da calota (rotary). 

2.3 Sistemas de monitoramento 

Diversos autores apresentaram análises de métodos e sistemas de 

monitoramento de filmes finos, comparando-os com o sistema baseado em 

cristal ressonante; assim fez Badoil et al. (2007). Também há autores que 

comparam os resultados de filtros produzidos utilizando-se monitores ópticos 

banda larga (broadband) com aqueles produzidos com monitores ópticos 

banda estreita (monochromatic), como fez Vidal, Fornier e Pelletier (1978). A 

seguir descreve-se o princípio de funcionamento de alguns sistemas de 

monitoramento para fabricação de filtros de filmes finos. 

                                            
2 Shutter é um dispositivo que permite bloquear a geração da nuvem de material evaporado. 
Fica posicionado sobre o carrossel de materiais. 
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2.3.1 Monitoramento por cristal ressonante 

O sistema de monitoramento de espessura mais utilizado em câmaras de 

evaporação de filmes finos é baseado em cristal de quartzo ressonante. É o 

dispositivo original de medição de espessura da evaporadora utilizada durante 

o desenvolvimento deste trabalho.  

Apenas um dos cristais do carrossel fica exposto à deposição de filmes por 

meio de uma janela do carrossel. O operador pode trocar o cristal exposto à 

deposição conforme a necessidade. Enquanto o filme vai sendo depositado 

sobre os substratos, também ocorre deposição sobre o cristal exposto. O corpo 

do dispositivo de carrossel é refrigerado a água, para evitar variações na 

medição em função da temperatura. A freqüência do cristal é medida com um 

equipamento específico, por exemplo, do fabricante Inficon (2010), que realiza 

a medição e se comunica com o computador principal por meio de uma 

interface serial padrão RS-232. 

O filme depositado sobre a superfície do cristal gera um efeito físico sobre o 

mesmo, alterando sua freqüência de ressonância. A partir da variação de 

freqüência de ressonância infere-se a espessura do filme depositado e a taxa 

de deposição (rate). Este método é descrito por MacLeod (2001). 

Conforme as camadas vão se alternando e filme vai sendo depositado, ocorre 

em um determinado momento a saturação do cristal e sua freqüência de 

ressonância deixa de variar com a deposição de mais filme ou responde de 

forma irregular. A saturação do cristal deve ser detectada pelo operador, que 

atua no processo de modo a acionar o motor do carrossel de cristais, trocando 

o cristal exposto à deposição de filme. 

Este sistema possui diversos inconvenientes que geram erros de medida. 

Como a alteração da freqüência de ressonância ocorre devido à variação de 

massa e outras propriedades físicas, falhas de homogeneidade da deposição 

ou alteração de densidade do material evaporado não são detectadas. Além 
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disso, como a distribuição da deposição de filme não é homogênea em toda a 

superfície interna da câmara, e pelo fato do cristal não estar posicionado na 

calota, é necessário aplicar um fator de correção. Desta forma, é necessário 

determinar os fatores de deposição dos materiais, ou seja, a relação entre a 

espessura de filme depositada sobre o cristal e a espessura do filme 

efetivamente depositada sobre os componentes ópticos posicionados na 

calota. É relevante notar que quaisquer alterações físicas do sistema geram 

alteração deste fator, dentre elas: 

• Espessura da camada de filme; 
• Taxa de deposição (rate); 
• Posição do carrossel de materiais (Set); 
• Quantidade de material não evaporado no cadinho; 
• Perfil de varredura do feixe sobre o material do cadinho; 

A necessidade de ajuste de todos estes itens torna o processo pouco repetitivo, 

gerando uma quantidade muito grande de testes pré-fabricação, e sem a 

garantia que a deposição final sobre os componentes será realizada 

corretamente. Tudo depende da manutenção ou não das características físicas 

do equipamento. Muitas vezes perde-se um lote inteiro de componentes devido 

a variações aleatórias durante a deposição. 

2.3.2 Monitoramento óptico 

Na fabricação de filmes mais simples para aplicações gerais, como tratamento 

antirreflexo para lentes oftálmicas, que são constituídos por filmes com poucas 

camadas e de espessuras não críticas, o monitoramento com cristal atende 

perfeitamente. Mas para filtros de filmes finos com especificação mais rigorosa, 

onde o número de camadas aumenta consideravelmente, os erros acumulados 

durante a deposição das diversas camadas resulta num filtro fora da 

especificação e repetibilidade do processo muito baixa. 
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A alternativa mais utilizada para o sistema de cristal ressonante é o sistema 

óptico de MacLeod (1972). Este sistema acompanha a evolução da 

característica óptica dos componentes durante o processo de deposição de 

filmes. A principal vantagem do monitoramento óptico é o fato de se realizar a 

medição direta da grandeza que mais importa para os filtros: a característica 

óptica. 

Para que este tipo de sistema funcione adequadamente, é necessário um 

estudo de pré-produção, com o objetivo de obter a característica espectral 

teórica ao final da deposição de cada camada de filme. Para esta análise, 

utiliza-se uma ferramenta do tipo Computer-aided Design (CAD) específica 

para projeto de filtros com filmes finos multicamadas. Tal ferramenta tem como 

função principal auxiliar na determinação do número de camadas e suas 

respectivas espessuras, a partir dos requisitos de transmitância, reflectância, 

absorção, ângulo de incidência de luz, etc. Esta ferramenta também auxilia na 

determinação da característica espectral camada a camada. O conjunto de 

informações espectrais camada a camada é conhecido como runsheet. A 

runsheet pode ser gerada para ser utilizada por monitores ópticos banda larga 

(com informação espectral de uma determinada faixa espectral de interesse) ou 

banda estreita, onde se determina a variação da característica espectral em um 

comprimento de onda discreto. 

Existem diversas maneiras de se classificar um sistema de monitoramento 

óptico de filtros com filmes finos multicamadas. A seguir detalha-se a 

classificação destes sistemas. 

2.3.2.1 Monitoramento banda larga 

Analisa toda uma faixa espectral de interesse. Compara a característica 

espectral real com a teórica (desejada) utilizando figuras de mérito. Utiliza 

normalmente um sensor óptico tipo CCD com grade de difração e uma fonte de 

luz banda larga. 
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2.3.2.2 Monitoramento banda estreita 

Analisa um comprimento de onda discreto. Utiliza sensores do tipo 

fototransistor ou Light Dependant Resistor (LDR), dependendo da região 

espectral. Pode utilizar fonte de luz banda larga ou estreita. 

2.3.2.3 Monitoramento direto 

Quando o feixe de luz da fonte é aplicado no próprio componente sendo 

fabricado ou então num corpo de prova (também conhecido por filtro 

“testemunha”) posicionado na calota da evaporadora. 

2.3.2.4 Monitoramento indireto 

Quando o feixe de luz é aplicado num corpo de prova posicionado fora da 

calota. O corpo de prova é um componente de substrato e geometria padrão, 

que apenas serve para realizar a medição, e que será descartado após o 

processo de deposição. Normalmente é um componente que permanece fixo, 

não posicionado na calota em movimento. É necessário fazer uma correção do 

valor medido, conhecida por “Fator de Configuração”. Esta correção é descrita 

por Van der Laan (1986). 

2.3.2.5 Monitoramento semidireto 

As medições são realizadas em vários corpos de prova lidos de maneira 

indireta. Utiliza-se um carrossel motorizado semelhante ao sistema de cristais, 

que deixa exposto apenas um dos corpos de prova de cada vez. Um destes 

corpos nunca recebe filme, pois é utilizado apenas para calibração periódica do 

sistema de medição durante o processo. O carrossel é acionado no ínício da 

deposição de cada camada e a seqüência de exposição dos corpos de prova é 

feita de modo planejado, com o objetivo de obter o máximo contraste espectral 

entre as camadas. Este sistema foi apresentado por Zhupanov et al. (2009). 
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3. SISTEMA DE MONITORAMENTO PROPOSTO 

A figura 8 apresenta um diagrama do sistema de monitoramento proposto. O 

corpo de prova monitorado está posicionado na calota e gira junto com os 

componentes em produção, mas não tem necessariamente a mesma 

geometria e tipo de substrato. O corpo de prova utilizado para o sistema de 

medição pode ser aproveitado como componente para uso final caso seu 

material e geometria atendam aos requisitos, caso contrário será descartado ao 

final do processo de deposição, devendo ser trocado para realização de um 

novo processo de deposição.  

 

Figura 8: Diagrama do sistema de monitoramento óptico proposto. 
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O sistema proposto pode ser considerado um espectrofotômetro embarcado de 

tempo real, apresentado por Martins e Rodrigues (2010), e seus subsistemas 

são descritos a seguir. 

3.1 Fonte de luz e canhão 

A fonte de luz deve ser obrigatoriamente banda larga devido ao princípio de 

monitoramento utilizado. Durante o desenvolvimento foi utilizada uma fonte de 

luz comercial, que controla a intensidade de uma lâmpada halógena de 150W. 

A fonte de luz é conectada por uma fibra óptica a um canhão de luz, 

posicionado na parte inferior da câmara, e o feixe de luz é direcionado para o 

filtro testemunha posicionado na calota. Um sistema óptico de lentes (canhão) 

deve ser utilizado para focalizar o feixe, além de um sistema mecânico de 

ajuste para direcioná-lo para o filtro testemunha, na parte superior da câmara 

da evaporadora. Os detalhes de projeto do canhão de luz são apresentados no 

Apêndice A. 

A fibra óptica utilizada para conectar a fonte de luz ao canhão deve ter 

capacidade de transmitir alta potência, com baixas perdas, e também deve ter 

capacidade de transportar luz banda larga, com característica de atenuação  

mais homogênea possível. Outra característica desta fibra é que ela precisa ser 

fabricada com material adequado para trabalhar com ultravioleta, conhecida 

como fibra anti-solarization. Os materiais das fibras ópticas de modo geral são 

altamente degradados com a aplicação de luz ultravioleta. 

3.1.1 Equalização do espectro da fonte de luz 

O espectro ideal de energia detectada da fonte de luz deve ser o mais 

homogêneo possível, para que não ocorra saturação de sinal do sensor CCD 

do espectrofotômetro, nem baixa intensidade, que poderia causar erros e até 
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mesmo impedir a realização da medição. A figura 9 mostra o espectro de 

energia da fonte de luz detectada pelo sensor do espectrofotômetro. Nota-se a 

baixa intensidade de energia detectada nas faixas de 300 a 400nm e 800 a 

1100nm, comparada com a faixa central de 500 a 700nm. 

 

Figura 9: Espectro de energia da fonte de luz detectada pelo sensor do 
espectrofotômetro. 

 

Este desequilíbrio de intensidades gera erros graves na medição. O espectro 

de energia detectada é resultante de dois fatores básicos: o perfil espectral da 

fonte de luz utilizada e a sensibilidade do CCD do espectrofotômetro em função 

do comprimento de onda. A baixa intensidade na faixa de 300 a 400nm é 

causada principalmente pelos baixos níveis de luz ultravioleta da fonte de luz 

utilizada. Por outro lado, a baixa intensidade na faixa acima de 800nm é 

causada pela queda de sensibilidade do detector do espectrofotômetro.  

Foi desenvolvido um filtro equalizador com o objetivo de corrigir o espectro de 

energia detectada. O filtro foi projetado para atenuar a banda central da luz 

visível, evitando saturação do CCD do espectrofotômetro, além de evitar baixos 

níveis nas extremidades da faixa espectral. O espectro teórico esperado para 

este filtro está mostrado na figura 10. 
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Figura 10: Espectro teórico do filtro atenuador projetado para o canhão de luz. 

 

Com a inclusão do filtro equalizador, o espectro de energia detectada da fonte 

de luz passou a apresentar a característica mostrada na figura 11.  

 

Figura 11: Espectro real de energia detectada com filtro equalizador. 

 

Nota-se que o filtro melhorou a característica de energia detectada, mas não 

resolveu completamente o problema de homogeneidade. A solução para este 

problema está na substituição da fonte de luz e na utilização de outro 

espectrofotômetro com maior sensibilidade na faixa espectral acima de 800nm.  
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3.2 Sistema de coleta do feixe de luz 

A parcela do feixe de luz transmitido pelo filtro testemunha, no qual o filme está 

sendo depositado, é coletada por um sistema posicionado na parte superior 

interna da câmara de evaporação. Tal sistema é detalhado no Apêndice B. 

Para ser coletado, o feixe de luz passa por diversos dispositivos ópticos que 

guiam o feixe para o lado externo da câmara até chegar ao espectrofotômetro 

portátil de alta velocidade, que realiza a aquisição de dados espectrais. Os 

dados são transferidos ao computador por uma interface padrão Universal 

Serial Bus (USB). Desta forma, pode-se acompanhar a evolução da 

característica óptica do filtro durante a deposição do filme em tempo real. 

A figura 12 apresenta um diagrama de raios luminosos representando o 

caminho completo percorrido pelo feixe de luz. 

 

Figura 12: Diagrama de raios luminosos representando o caminho percorrido pelo 
feixe de luz. 
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3.3 O algoritmo de monitoramento 

Apresentam-se aqui a teoria envolvida e os detalhes da implementação do 

algoritmo de monitoramento. 

3.3.1 A figura de mérito 

O monitoramento banda larga se baseia na comparação da característica 

espectral real (obtida pelo espectrofotômetro) com a característica esperada 

teórica (obtida com a geração da runsheet), comparação esta realizada em 

toda a banda espectral de interesse. Como se tratam de funções, a 

comparação pode ser realizada por meio de figura de mérito, conforme 

proposto por Vidal, Fornier e Pelletier (1978). A figura de mérito é uma 

grandeza que indica o grau de similaridade entre duas funções. Quanto menor 

o valor da figura de mérito, mais semelhantes elas são. Para determinar a 

figura de mérito utilizou-se a equação (1). 

λλλ
λ

λ

deTjejTjfj ∫ −=
2

1

),(),(
 

 
(1) 
 

Em que: 

fj = figura de mérito da camada j; 

j = número da camada; 

Tj = transmitância teórica do filtro ao final da deposição da camada j; 

e = espessura real da camada j; 

ej = espessura teórica final da camada j; 

λ = comprimento de onda; 
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3.3.2 Implementação do algoritmo de monitoramento 

O algoritmo de monitoramento foi implementado utilizando-se a plataforma 

LabView®. A interface do software desenvolvido pode ser vista na figura 13. 

 

Figura 13: Tela gerada pelo algoritmo de monitoramento: a deposição de cada camada 
é finalizada quando é identificado o ponto de mínimo da figura de mérito. 

 

Pode-se observar na tela da figura 13 o espectro final esperado do filtro (gráfico 

no lado superior direito), os espectros comparativos de cada camada, teórico e 

real, sobrepostos (gráfico no lado superior esquerdo) e o comportamento da 

figura de mérito durante a deposição (gráfico no canto inferior esquerdo). 

Indicadores próximos ao gráfico da figura de mérito informam se está havendo 

convergência ou divergência. O sistema identifica o momento correto de 

finalizar a deposição de cada camada, baseado na primeira derivada da figura 
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de mérito em relação ao tempo. O algoritmo verifica continuamente a 

ocorrência do ponto de mínimo da figura de mérito. Existe ainda a possibilidade 

de se finalizar manualmente a deposição de cada camada, caso se verifiquem 

quaisquer anomalias no processo de deposição. O sistema informa 

graficamente se o valor da figura de mérito está aumentando (condição de 

divergência) ou diminuindo (condição de convergência). O comportamento da 

figura de mérito pode ser visto no gráfico na figura 14. 

 

Figura 14: Comportamento da figura de mérito durante o processo de deposição. 

 

O software também permite selecionar o projeto do filtro desejado a partir de 

um banco de dados, além do ajuste de uma série de parâmetros, como faixa de 

comprimentos onda, habilitação ou não das proteções, fator de timeout, etc. 

Foi desenvolvido um sistema para introduzir erros percentuais nos índices de 

refração dos materiais do filtro, com o objetivo de analisar o comportamento do 

algoritmo de monitoramento em condições extremas de falhas de deposição. 

Diversos projetos foram analisados com este sistema, alterando-se a 

porcentagem de erro introduzido em várias combinações. 
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3.3.3 Sistemas de proteção da deposição 

O algoritmo possui sistemas de proteção, para evitar que a deposição se 

estenda indefinidamente no caso de não haver convergência da característica 

espectral do filme em deposição.  Estes sistemas são importantes devido ao 

fato de que, uma vez depositado o filme, não existe a possibilidade de retorno. 

Todo o processo deve ser reiniciado do zero, com novas peças, novo processo 

de vácuo, etc. 

O sistema de medição por cristal ressonante, original do equipamento utilizado, 

não foi retirado. A informação de taxa de deposição fornecida pelo cristal é 

muito importante, pois com ela é possível realizar a estimativa do tempo de 

deposição de cada camada, e definir um tempo máximo permitido para 

finalização da camada (timeout). A medição do cristal também é realizada em 

tempo real e pode variar bastante durante a deposição dos filmes. Tudo 

depende da quantidade de material nos cadinhos, da quantidade de energia 

aplicada para o feixe de elétrons, da complexidade do filme a ser depositado, 

etc. A informação da taxa de deposição também é importante para o operador 

verificar e ajustar o sistema de varredura do feixe de elétrons, ou realizar a 

troca do cadinho do carrossel de materiais. A proteção por timeout trabalha em 

conjunto com a condição de divergência. Ela só atua efetivamente caso o 

espectro real esteja divergindo do teórico, ou seja, se a derivada da figura de 

mérito é positiva enquanto o filme vai sendo depositado. Esta associação foi 

identificada após as simulações indicarem que, mesmo com a inclusão de erros 

no índice de refração dos materiais, é possível minimizar os efeitos destes 

erros ajustando-se a espessura das camadas durante a deposição. Em alguns 

casos a proteção de timeout atuou indevidamente enquanto o sistema estava 

conseguindo se recuperar do erro, depositando uma camada de espessura 

maior que a teórica. Caso a proteção de timeout seja ativada, o sistema 

encerra o processo automaticamente, pois considera que não há mais como 

haver convergência da característica espectral. 
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Outra proteção adicionada é a do merit threshold. Neste caso a figura de mérito 

é comparada com um valor predefinido, e se for menor que este valor, significa 

que o nível de semelhança das funções é grande o suficiente. A deposição da 

camada atual pode então ser encerrada, independentemente do ponto de 

mínimo da figura de mérito ter sido atingido ou não. 

3.4 Simulador de crescimento de filme 

Para verificar a funcionalidade do sistema de monitoramento e controle, foi 

desenvolvido um simulador de crescimento de filme. Sua implementação foi 

baseada no equacionamento de filtros com filmes finos extraído de MacLeod 

(2001), onde são apresentadas as formas das “matrizes características” de um 

filtro de filmes finos com “q” camadas. Para cada camada é necessário 

determinar uma matriz característica, cuja forma está indicada no produtório da 

equação (2). 
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Em que 

B = campo elétrico normalizado; 

C = campo magnético normalizado; 

q = número total de camadas; 

j = número da camada; 

i = unidade imaginária; 

δj = fator de fase da camada j; 

yj = admitância do material da camada j; 

ysub = admitância do substrato; 
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Para a determinação das admitâncias yj e ysub, utiliza-se a equação (3). 

jikjnjy −=
 

 
(3) 

 

Em que: 

yj = admitância do material da camada j; 

nj = índice de refração do material da camada j; 

kj = índice de extinção3 do material da camada j; 

 

Os valores de índice de refração n e extinção k são obtidos de tabelas dos 

fabricantes dos materiais dos filmes e do substrato. É importante ressaltar que 

tanto n quanto k são funções do comprimento de onda λ. 

Para a determinação do fator de fase δj, utiliza-se a equação (4). 

λ
πδ jdjikjn

j
)(2 −=

 

 
(4) 

 

Em que: 

δj = fator de fase da camada j; 

dj = espessura física da camada j; 

λ = comprimento de onda; 

Calcula-se o fator de fase δj de cada camada, utilizando a equação (4), então 

determina-se a “matriz característica” de cada camada, presente na equação 

(2).  

                                            
3 O índice de extinção k denota a presença de absorção. 
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Tendo as matrizes de todas as camadas, determina-se o campo elétrico 

normalizado B e campo magnético normalizado C utilizando a equação (2). 

Agora pode-se determinar a transmitância T do filtro, usando a equação (5). 

∗++
=

)0)(0(

)Re(04

CByCBy
subyy

T
 

 
(5) 

 

Em que: 

T = transmitância do filtro; 

y0 = admitância do meio incidente, no caso, o ar; 

Re() = parte real de um número; 

ysub = admitância do substrato; 

 

A tela gerada pelo simulador pode ser vista na figura 15. 

 

Figura 15: Tela de teste do simulador de crescimento de filme. 
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O simulador calcula o espectro de transmitância de um filtro desde a primeira 

até a última camada, aumentando a espessura do filme passo a passo. Todo o 

equacionamento para determinação da transmitância de um filtro óptico de 

filmes finos foi implementado, e seus resultados foram comparados com o 

espectro gerado pelo CAD de projeto de filtros “Essential MacLeod”, da 

empresa Thin Film Center Inc. (2010). Detalhes deste CAD são apresentados 

no Anexo A. 

O simulador desenvolvido apresenta uma tela com o espectro final esperado do 

filtro (azul), o espectro esperado para a camada atual (em fase de deposição), 

extraído da runsheet gerada pelo “Essential MacLeod” (vermelho), o espectro 

gerado pelo simulador de crescimento de filme (verde) e a transmitância da 

face posterior do substrato, que não recebe filme e interfere na transmitância 

total do filtro. A reflexão da face posterior reduz a transmitância total do filtro. 

O software permite realizar a simulação do crescimento do filme, em modo 

dinâmico ou estático, com controle de velocidade da simulação, valor do 

incremento de cada iteração e pausa. Pode-se também selecionar a faixa 

espectral de interesse. A versão final do software permite ainda selecionar o 

ângulo de incidência. É possível selecionar o projeto que se deseja simular 

dentre uma série de projetos desenvolvidos. Também é possível selecionar 

entre considerar ou não a reflexão da face posterior do substrato na simulação. 

Esta opção é interessante quando se deseja analisar o efeito só do filme ou o 

resultado geral do filtro completo. Existe ainda a opção de pausar a simulação 

e entrar manualmente com uma condição específica do crescimento do filme, 

ou seja, escolher o número da camada e a espessura daquela camada, e o 

simulador determina a característica espectral naquela condição. 

As tabelas de índice de refração dos materiais e substratos foram extraídas do 

CAD “Essential MacLeod”. O crescimento do filme foi simulado por meio de 

incrementos de 0.1nm, desde a primeira até a última camada. A cada iteração, 

a transmitância do filtro é calculada, varrendo-se a faixa de comprimentos de 

onda desejada a cada 1nm, que no caso apresentado na figura 15 é de 300 a 
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1100nm. As saídas deste simulador de deposição foram utilizadas como 

entrada do sistema de monitoramento óptico e controle.  

Posteriormente, este simulador foi utilizado em substituição aos dados 

fornecidos pelo espectrofotômetro durante o processo real de deposição para 

analisar o desempenho do algoritmo de monitoramento isoladamente. 

Nos primeiros testes do algoritmo de monitoramento foram utilizados os dados 

da runsheet gerada pelo CAD “Essential MacLeod”. Após a implementação do 

simulador de crescimento de filme para realizar os testes do algoritmo de 

monitoramento de modo independente do processo de aquisição de dados, 

foram feitas comparações entre o simulador implementado e a runsheet gerada 

pelo CAD. Verificou-se que as respostas de ambos os softwares eram muito 

semelhantes, da ordem de 1%, na faixa espectral utilizada no monitor óptico. 

Com a confirmação desta semelhança, foi feita uma alteração no software, e 

desta forma não há mais a necessidade utilizar a runsheet gerada pelo CAD. 

Apenas com o projeto do filme e as tabelas de índice de refração dos materiais 

o próprio software gera a runsheet, utilizando as rotinas do simulador de 

crescimento de filme.  

3.5 Ângulo de incidência não normal 

Outra melhoria implementada no algoritmo foi a inclusão do ângulo de 

incidência nos cálculos, pois identificou-se durante os testes que o feixe de luz 

do canhão não incide em ângulo reto no filtro testemunha posicionado na 

calota. Como o equacionamento originalmente implementado considerava a 

incidência normal, foi necessário desenvolver uma nova versão de software, o 

que demandou alterações profundas no equacionamento implementado. Estas 

alterações são necessárias devido aos efeitos de polarização da luz, que 

ocorrem quando existe incidência não normal. Existem dois tipos de 

polarização: p e s. Para cada polarização a admitância óptica do meio possui 

valores diferentes, o que gera uma diferença de característica espectral em 
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cada polarização. A notação para a admitância óptica deixa de usar o símbolo 

y (caso de incidência normal) passando para ηp e ηs. Observa-se na 

implementação da figura 16 que é necessário trabalhar no plano complexo. A 

parte imaginária dos números representa a absorção dos materiais, parcela da 

energia que não é nem transmitida nem refletida, mas absorvida pelo material. 

 

 

Figura 16: Determinação da admitância óptica com polarização s (η s). 
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A figura 17 mostra a implementação do cálculo do fator de fase δ para 

polarização s. 

 

Figura 17: Implementação do cálculo do fator de fase δ para polarização s. 

 

Na figura 18 pode-se ver a implementação do cálculo da matriz característica 

com polarização s. 

 

Figura 18: Implementação do cálculo da matriz característica para polarização s. 
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De modo semelhante determina-se a matriz característica para polarização p. 

Pode-se determinar o valor de transmitância e/ou reflectância em ambas 

polarizações e calcular uma média, o que de maneira geral representa bem o 

filtro.  

3.6 Processo de aquisição de dados 

O espectrofotômetro realiza a tarefa de aquisição de dados e fornece os dados 

por meio de interface USB. Foi utilizado um conjunto de drivers de 

comunicação do LabView, fornecido pelo fabricante do espectrofotômetro.  

Alguns parâmetros de aquisição tiveram que ser ajustados, como, por exemplo, 

o tempo de integração, que é o tempo de amostragem dos sensores do CCD. 

Este parâmetro foi ajustado para 15ms, de modo a haver tempo de 

amostragem suficiente para adquirir dados espectrais do filtro testemunha com 

a calota em movimento.  

3.7 Algoritmo de sincronização sensorless da posição do filtro na 
calota 

Este subitem detalha o algoritmo de sincronização desenvolvido com o intuito 

de eliminar os sensores de posição da calota, simplificando o sistema de 

monitoramento. 

3.7.1 Funcionamento do algoritmo 

O sistema de medição permanece o tempo todo realizando aquisição de dados 

e processamento do espectro. O sistema de controle da evaporadora mantém 

a calota em movimento giratório. Como o feixe de luz permanece estático e o 

filtro testemunha submetido ao processo de deposição de filmes se movimenta 
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junto com a calota, é necessário identificar o instante em que o filtro passa pelo 

feixe de luz, de modo a permitir que os dados adquiridos pelo 

espectrofotômetro sejam considerados válidos para o monitoramento. Além 

disso, a posição da calota onde ocorre passagem direta da luz (T=100%), 

utilizada para calibração periódica do sistema de medição da transmitância 

também deve ser identificada, para validação dos dados e posterior correção 

do espectro. Os sistemas comerciais utilizam um dispositivo físico detector de 

posição, um para detectar o ponto onde está o filtro e outro para detectar o 

ponto de referência T=100%. Para simplificar o sistema de monitoramento aqui 

proposto, foi desenvolvido um algoritmo especial que dispensa estes sensores. 

Este algoritmo também é baseado na comparação por figura de mérito. O 

algoritmo procura permanentemente por três situações pré-definidas, nas quais 

os dados fornecidos pelo espectrofotômetro são considerados válidos: 

escuridão total, iluminação plena e filtro. O algoritmo precisa ser alimentado 

com a informação espectral para que memorize o que deve ser considerado 

válido em cada uma destas situações. Foi também implementado um sistema 

de confirmação para identificação da posição T=100% e posição “filtro”, de 

modo que elas somente são identificadas efetivamente quando ocorrerem três 

aquisições de dados espectrais, em seqüência, cujos perfis se enquadram 

naquela categoria. Este tipo de confirmação diminui a probabilidade de que 

espectros espúrios acabem sendo validados indevidamente pelo sistema. 

3.7.2 Inicialização do algoritmo 

Antes de iniciar o processo de deposição, é necessário indicar para o 

computador quais são as condições iniciais do filtro, da condição de iluminação 

plena (T=100%) e a condição de escuridão total (T=0%).  Posiciona-se a calota 

em cada uma das condições e deve-se indicar para o computador cada uma 

delas. Neste momento, o algoritmo armazena o espectro na memória, e aquele 

perfil espectral passa a ser considerado o conjunto de valores válidos de 

comparação. Pode-se também realizar esta operação após iniciado o processo, 

quando o algoritmo procura automaticamente por estas condições, a partir de 
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um conjunto de regras predefinido. Sabendo-se o período de giro da calota, o 

algoritmo aguarda em torno de quatro segundos, realiza uma busca pelos 

espectros que mais se adequam às três categorias, ou seja:   

• Escuro total: condição de menor média do espectro encontrada; 
• Iluminação plena (T=100%): condição de maior média do espectro 

encontrada; 
• Filtro: condição espectral mais próxima da esperada de um substrato 

sem filme. 

Em caso de perda de sincronismo, pode-se permitir que o sistema entre 

automaticamente no processo de ressincronização.  

Caso o sistema perca o sincronismo, o algoritmo aumenta automaticamente a 

janela de aceitação (descrita no subitem 3.8.2), de modo a encontrar mais 

facilmente os pontos que foram perdidos. Como esta é uma condição de 

exceção, a abertura da janela de aceitação impõe ao sistema um maior risco 

de detecção errônea e maior exposição à entrada de ruídos. 

3.7.3 Filtragem de dados pelo “método do candidato” 

Para aceitação efetiva dos dados da condição T=100% para correção do 

espectro de transmitância, foi desenvolvido um processo de filtragem, aqui 

chamado de “método do candidato”. Quando o sistema identifica a posição da 

iluminação plena, os dados do espectro capturado são armazenados, mas não 

utilizados para correção imediata. Este espectro armazenado tem, portanto, o 

status de “candidato”. Para que esteja apto a pertencer a esta classe, o 

espectro é comparado por meio da figura de mérito, e um determinado valor de 

threshold é definido. Caso a figura de mérito tenha um valor abaixo deste 

threshold, o espectro passa a pertencer à classe de candidato a referência. O 

espectro de referência atual é continuamente comparado com o candidato 

atual, também por meio de figura de mérito. Mas nesta comparação o critério é 

invertido, ou seja, caso a figura de mérito calculada entre a referência atual 
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tenha um valor acima de um determinado threshold, então dizemos que “o 

candidato foi eleito”. O espectro de referência é atualizado e a partir de então a 

transmitância do filtro passa a ser calculada em relação a uma nova condição 

de iluminação. Em outras palavras, o sistema é recalibrado.  

O espectrofotômetro fornece o perfil espectral em unidade de contagens de 

intensidade de energia capturada pelos pixels do CCD. Para determinar a 

transmitância do filtro utiliza-se a equação (6). 
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Em que: 

T(λ) = Transmitância do filtro no comprimento de onda λ; 

S(λ) = Sample intensity (intensidade de sinal de luz da amostra) no 
comprimento de onda λ; 

D(λ) = Dark intensity (intensidade de sinal no escuro) no comprimento de 
onda λ; 

R(λ) = Reference intensity (intensidade de sinal da referência de luz 
100%) no comprimento de onda λ; 

λ = comprimento de onda; 

 

O software permite alterar o tempo de integração do espectrofotômetro, 

habilitar ou não a auto-ressincronização em caso de perda sincronismo, o valor 

do threshold para captura do candidato, captura do filtro e atualização da 

referência.  

3.7.4 Testes de desempenho 

Foram realizados testes em diversas situações, variando-se as condições de 

iluminação. Utilizou-se uma lâmpada halógena com controle de intensidade, 

simulando a luz gerada do feixe de elétrons e de uma fonte de plasma. A 

condição de iluminação foi controlada com variações diversas de intensidade.  
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Para realização dos testes do algoritmo de sincronização foi utilizado um 

suporte que simula a calota. Este suporte possui movimento giratório, que 

auxiliou no desenvolvimento do algoritmo. O dispositivo de testes pode ser 

visto na figura 19. 

 

Figura 19: Dispositivo para testes do algoritmo de sincronismo sensorless. 
 

Sistema de 
coleta de luz  

Calota com o 
corpo de prova  

Canhão de luz 
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A figura 20 apresenta os detalhes do espectrofotômetro portátil utilizado, com 

fibra óptica e o cabo da interface USB conectados. 

 

Figura 20: Detalhe do espectrofotômetro utilizado. 

3.8 Proteções contra ruídos de iluminação 

Durante os testes do sistema de sincronização da calota foram identificadas 

algumas situações nas quais ocorreu perda de sincronismo, principalmente 

devido à identificação incorreta da referência 100% ou do filtro. A causa 

principal da identificação incorreta é o ruído luminoso, gerado pelas reflexões 

aleatórias da calota em movimento. Desta forma, diversas proteções contra os 

ruídos de iluminação foram implementadas, descritas a seguir. 

Fibra óptica 

Interface USB 
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3.8.1 Tempo mínimo para identificar a referência 

Após uma identificação da referência T=100%, o algoritmo suspende a 

aceitação de novos candidatos por alguns segundos, pois esta posição da 

calota só deve aparecer após uma volta completa da calota. Como a 

velocidade da calota é em torno de 20RPM, o tempo de uma volta completa é 

em torno de 3 segundos. Deste modo, foi considerado um valor de 2.5 

segundos para esta proteção. 

3.8.2 Janela de tempo para aceitação do filtro testemunha 

Período de tempo no qual o sistema está habilitado para aceitar a detecção do 

filtro testemunha. Quando a referência T=100% é detectada, o sistema abre 

uma janela de tempo para atualizar o espectro de transmitância do filtro. Se o 

filtro testemunha é detectado durante esta janela de tempo, o espectro de 

transmitância é atualizado. Quando a janela de tempo é fechada, o espectro do 

filtro não será atualizado, mesmo se o filtro testemunha for detectado. Foi 

considerado um tempo de 1.0 segundo para esta proteção. 

3.8.3 Tempo máximo para identificação da referência T=100% 

Após a identificação da referência T=100%, é estipulado um tempo máximo no 

qual deve ocorrer uma nova identificação. Caso a identificação não ocorra 

dentro do tempo estipulado, considera-se que a referência foi perdida. O valor 

do threshold é automaticamente multiplicado por um parâmetro chamado “Lost 

reference factor” para aumentar a janela de aceitação. Esta situação pode 

ocorrer no caso de alteração abrupta na condição de iluminação. Para definir o 

valor desta proteção, considerou-se o tempo para garantir duas voltas 

completas da calota, resultando em 10 segundos. O valor do multiplicador Lost 
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reference factor foi ajustado para 3.0, sendo determinado empiricamente 

durante o processo de deposição efeitva de filmes. 

3.8.4 Tempo máximo para identificação do filtro testemunha 

Tem função semelhante à proteção anterior, mas neste caso é relativo ao filtro 

testemunha. Também foi ajustado para 10 segundos. Para esta proteção o 

multiplicador do threshold foi chamado de “Resynchronization factor”, e  

ajustado para um valor de 1.5. Este valor também foi determinado 

empiricamente. 

3.9 Correção dos índices de refração com a temperatura 

Observou-se durante os ensaios efetivos na câmara da evaporadora um 

aumento da energia captada pelo espectrofotômetro durante o processo de 

realização do vácuo. Este fenômeno é atribuído à diminuição no índice de 

refração do ar quando em condições de pressão muito baixa (da ordem de 10-5 

mbar). Além disso, observou-se que durante o processo de deposição o índice 

de refração dos materiais que compõem os filmes muda em função da 

temperatura de maneira significativa. Estes fenômenos causaram alterações 

profundas nas medições realizadas. As variações nas medições causadas pela 

pressão baixa podem ser facilmente corrigidas realizando a calibração da 

referência T=100%. Mas a correção das medições em função da variação do 

índice de refração dos materiais dos filmes e do substrato causadas pela 

elevação da temperatura é uma ação de maior complexidade. 

Os efeitos do vácuo e pressão de oxigênio sobre o índice de refração foram 

analisados e descritos por Schmitt, Borgogno e Pelletier (1986) nos materiais 

TiO2 e SiO2. Outros estudos similares são apresentados por Takashashi 

(1995). 
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As primeiras tentativas de realizar a correção do índice de refração dos 

materiais com a temperatura foram por meio de dados tabelados e equações 

obtidas de diversas fontes, entre elas: Gorachand (1998), Wiechmann e Müller 

(2006), Xie, Zeng e Yeo (2008), Bass (2010) e Wakaki, Kudo e Shibuva (2007). 

Verificou-se que os modelos e tabelas apresentados por estas fontes não se 

adequaram aos espectros apresentados pelos filmes em processo de 

deposição. Chegou-se à conclusão de que seria necessário realizar ensaios 

para a determinação dos índices de refração na condição real de deposição 

dos filmes, pois os modelos e tabelas da literatura não se aplicam aos materiais 

quando submetidos a tais condições. 

3.9.1 Simulador de filme de camada única 

Para auxiliar nos ensaios de determinação das tabelas de índice de refração 

dos materiais quando submetidos ao processo de evaporação/deposição, foi 

desenvolvido um software que determina o espectro teórico de um filme de 

camada única, quando depositado em apenas uma face do substrato. Este 

simulador ajuda a definir quais espessuras de filmes serão utilizadas nos 

ensaios de temperatura. O software calcula a característica de transmitância 

esperada (à temperatura ambiente) a partir da tabela de índice de refração do 

material do filme, do substrato e da espessura do filme. A figura 21 mostra a 

tela gerada por este simulador. 
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Figura 21: Tela do software auxiliar para determinação de índices de refração. 

 

É possível selecionar o material do filme, o material do substrato, a espessura 

do filme, o ângulo de incidência e a faixa espectral desejada. O software 

calcula a transmitância total para um substrato com apenas uma camada de 

filme depositado (gráfico em verde), a transmitância total do substrato sem 

filme considerando as duas interfaces vidro/ar (gráfico em amarelo) e a 

transmitância referente a uma única interface vidro/ar do substrato sem filme 

(gráfico em vermelho). O software possui bancos de dados referentes ao índice 

de refração do material do filme (gráfico em magenta) e do índice de refração 

do substrato (gráfico em azul). Pode-se ver também no lado inferior direito um 

campo para estimar a transmitância de cada interface do filtro a partir das 

medições realizadas nos corpos de prova utilizados nos ensaios. 



73 

 

3.9.2 Estimativa de índices de refração pelo método de Swanepoel 

Um método utilizado para estimar índice de refração e espessura de filmes é 

baseado no trabalho de Swanepoel (1983). Baseia-se na extração de diversas 

informações existentes no espectro de transmitância de um substrato, 

primeiramente sem filme depositado, e depois com apenas uma camada de 

filme depositado, do material que se deseja analisar (TiO2, SiO2, etc). A 

espessura da camada de filme deve ser selecionada de modo que gere uma 

característica espectral com número suficiente de harmônicos para a análise, 

dentro da faixa espectral de interesse. As informações extraídas da curva de 

transmitância são: 

• Transmitância do substrato sem filme (Ts); com isso é possível 
determinar o índice de refração do substrato; 

• Comprimento de onda de cada ponto de inflexão; 
• Transmitância de cada ponto de máximo (TM); 
• Transmitância de cada ponto de mínimo (Tm); 
• Envelope (envoltória da curva de transmitância) de TM e Tm; 

É um método simples e eficaz, e realiza duas iterações, que buscam minimizar 

o erro. Também é possível determinar o valor da espessura física d da camada 

de filme, também por processo iterativo. Primeiramente, o algoritmo realiza 

uma estimativa do índice de refração do substrato a partir da transmitância total 

medida do substrato sem filme, utilizando a equação (7). 

1
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s  

 
(7) 

 

Em que: 

s = índice de refração do substrato; 

Ts = Transmitância total do substrato sem filme; 

 

Esta equação utiliza a transmitância total medida, que inclui o efeito das duas 

interfaces ar/substrato. Para determinar a transmitância de apenas uma 
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interface ar/substrato, utiliza-se a equação (8). Considera-se um substrato não 

absorvente. 
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Em que: 

Tisf = Transmitância de uma interface do substrato sem filme; 

Utilizando os pontos de inflexão do espectro de transmitância medido, é 

traçado um envelope da curva com duas funções imaginárias, sendo uma delas 

formada pelos pontos de máximo (TM) e outra formada pelos pontos de mínimo 

(Tm).  

Pode-se agora utilizar a equação (9) para obter o valor da grandeza auxiliar N. 
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Em que: 

N(λ) = variável auxiliar;  

TM(λ) = Transmitância máxima (curva envoltória máxima);  

Tm(λ) = Transmitância mínima (curva envoltória mínima);  

 

Obtido o valor da variável auxiliar N, calcula-se a primeira estimativa do índice 

de refração do material do filme (n1), utilizando a equação (10). 

22
1 )()()( sNNn −+= λλλ  

 
(10) 

 

Em que: 

n1(λ) = primeira estimativa do índice de refração do material do filme;  
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Tendo-se agora o valor de n1, calcula-se a primeira estimativa da espessura 

física do filme (d1), utilizando a equação (11). Para esta estimativa, utilizam-se 

dois pontos de máximo ou mínimo consecutivos. 
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Em que: 

d1 = primeira estimativa da espessura física do filme;  

L1 = comprimento de onda do ponto de inflexão nº 1; 

L2 = comprimento de onda do ponto de inflexão nº 2; 

n1 = índice de refração no comprimento de onda L1; 

n2 = índice de refração no comprimento de onda L2; 

Combinando os pontos de inflexão consecutivos dois a dois, obtém-se uma 

tabela de estimativas de espessura d1. Pode-se agora extrair a média dos 

valores de d1 para obter um único valor estimado de d1.  

Agora utiliza-se a equação (12) para determinar o número de cada harmônico. 

Esta equação indica os comprimentos de onda onde ocorrem os pontos de 

inflexão (pontos extremos) da curva de transmitância. 

ndm 2=λ  
 

(12) 
 

Em que: 

m = número inteiro se for ponto de máximo ou número inteiro mais 0,5 
se for ponto de mínimo; 

λ = comprimento de onda (nm); 

n = índice de refração do material do filme; 

d = espessura física da camada (nm); utilizar o valor médio d1; 

 

Determinados os valores de m, utiliza-se a mesma equação (12), e obtém-se 

uma tabela da segunda estimativa da espessura d2 em função de λ. Calculando 
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a média de d2, tem-se a estimativa final da espessura física. Utiliza-se 

novamente a equação (12) para realizar a estimativa final da tabela de índice 

de refração n2 do material do filme.  

A figura 22 mostra a tela do software implementado com o método de 

Swanepoel. 

 

Figura 22: Tela do software com o método de Swanepoel implementado. O software 
realiza as estimativas de espessura e índice de refração e gera a curva de 

transmitância a partir destas estimativas. 

 

Para verificar a correção deste método, foi utilizado no mesmo software o 

algoritmo das matrizes características que determinam a transmitância de um 

filme de material n e espessura d, depositado sobre um substrato s. O software 

gera a curva de transmitância apresentada na figura 22 a partir da espessura e 

da tabela de índice de refração estimados pelo algoritmo de Swanepoel. O 
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algoritmo implementado foi testado com a mesma curva de transmitância 

utilizada pelo autor do método. Esta curva é apresentada na figura 23. 

 

Figura 23: Curva de transmitância de um filme de camada única fabricado com 
material de índice de refração e espessura conhecidos. 

Fonte: Swanepoel (1983) 

 

Os dados desta curva foram submetidos ao algoritmo implementado, o qual 

realizou a estimativa de espessura e gerou a tabela de índice de refração do 

material.  
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3.9.3 Estimativa de índices de refração com o software PUMA 

O método de Swanepoel possui um sério inconveniente, pois para produzir um 

número suficiente de harmônicos (no mínimo cinco), a espessura mínima da 

camada deve ser relativamente grande. Para o caso do material SiO2, esta 

espessura é de 700nm. Como as espessuras utilizadas nos filtros em geral se 

encontram na faixa de 10 a 400nm, os erros nos índices de refração causados 

pela diferença de espessura são relevantes. Devido a este inconveniente, 

procurou-se identificar um outro método alternativo que não apresentasse esta 

limitação. Deste modo, foi identificado o método da minimização irrestrita, 

proposto por Birgin, Chambouleyron e Martínez (1999). A implementação deste 

método gerou um software chamado Pointwise Unconstrained Minimization 

Approach (PUMA). É um software de código aberto, desenvolvido em 

linguagem C, e que pode ser baixado gratuitamente no website do Instituto de 

Matemática e Estatística da USP (Instituto de Matemática e Estatística-USP, 

2011). Este software permite extrair informações de um filme de camada única 

de qualquer espessura depositado em um substrato com índice de refração 

conhecido. O software tem como entrada os dados de transmitância dentro da 

faixa espectral de interesse. A saída do software é uma tabela de índice de 

refração estimada do material do filme, uma tabela do índice de extinção do 

filme, além da estimativa da espessura da camada. O algoritmo busca a 

minimização do erro quadrático da curva de transmitância, variando a 

espessura e índice de refração, dentro de restrições fornecidas pelo usuário 

referentes à faixa de espessura e índice de refração. O algoritmo pode ser 

executado em três etapas, sendo que em cada uma delas pode-se restringir 

ainda mais as estimativas iniciais, inclusive diminuir o erro quadrático mínimo 

desejado.  
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Como o software PUMA é executado em linha de comando do sistema 

operacional e possui diversos parâmetros, foi desenvolvida uma interface com 

o usuário em LabView, para facilitar o trabalho de chamadas ao software. A 

figura 24 mostra a tela da interface desenvolvida.  

 

Figura 24: Tela da interface com o usuário desenvolvida para simplificar a utilização do 
software PUMA. 

 

Uma vez adquiridos os dados espectrais de transmitância ao final da deposição 

efetiva de filme de camada única numa determinada temperatura, submete-se 

a curva de transmitância ao software PUMA. Deste modo é possível identificar 

as alterações de índice de refração e índice de extinção causadas pelo 

aumento de temperatura e vácuo. 

Para realizar testes de desempenho do software PUMA, foram geradas curvas 

de transmitância de filmes de camada única com diversos materiais e 
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espessuras utilizando-se o CAD “Essential MacLeod”. Estas curvas foram 

submitdas ao software PUMA para realizar estimativas de espessura e índice 

de refração do material do filme.  Um dos filmes analisados é composto por 

uma camada de 1000nm de TiO2 depositado sobre vidro N-BK7, do fabricante 

Schott (2010). O espectro teórico gerado por este filme está mostrado na figura 

25. 

 

Figura 25: Espectro de transmitância gerado pelo CAD “Essential MacLeod” para um 
filme de camada única de 1000nm de TiO2 sobre vidro N-BK7. 

 

As estimativas realizadas pelo software PUMA referentes a este filme são 

apresentadas no capítulo 4. 

3.10 Arquitetura de software 

Devido à complexidade do sistema, as rotinas foram desenvolvidas utilizando 

uma arquitetura baseada nos princípios de modularidade e reutilização de 

código. Utilizou-se a plataforma LabView devido à facilidade de programação, 

ferramentas nativas de debug da linguagem, migração direta dos protótipos 

para aplicação real, e familiaridade com o ambiente de desenvolvimento.  
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Todas as rotinas foram implementadas como subvi’s4, que correspondem a 

blocos modulares de software. Houve a preocupação de se implementar blocos 

de concepção mais simples possível, possibilitando sua reutilização em 

aplicações futuras. 

A própria interface gráfica de programação da plataforma LabView facilita o 

entendimento do fluxo de dados e da arquitetura de software utilizada, 

funcionando também como documentação gerada enquanto se implementam 

os algoritmos. 

3.11 Método utilizado para o desenvolvimento do software 

O desenvolvimento das rotinas foi realizado com base no Modelo de Métodos 

Ágeis, sendo implementadas funcionalidades em curtos períodos de tempo, por 

poucas pessoas, testadas e corrigidas logo em seguida. Uma vez 

implementada a funcionalidade, a versão foi congelada e documentada. Partiu-

se então para a implementação de uma outra funcionalidade, adicionada à 

versão anterior. Gerou-se uma nova versão com o mini-incremento da nova 

funcionalidade, que foi então testada e corrigida, se necessário. (Pressman, 

2006) 

Pelo fato de ser um modelo baseado no ciclo de desenvolvimento incremental 

e iterativo, o Modelo de Métodos Ágeis permite fazer alterações nos requisitos 

conforme os resultados dos testes de cada versão, e o desenvolvimento se 

adapta a estas mudanças. 

A cada versão gerada e testada, um novo ciclo de desenvolvimento de 

software foi iniciado. O fato de se ter utilizado a plataforma LabView, linguagem 

essencialmente gráfica, auxiliou na geração de documentação simplificada 

para cada mini-incremento gerado.  

                                            
4 Nomenclatura própria da plataforma Labview dada as subrrotinas de programação. 
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A sequência de implementação de funcionalidades foi a seguinte: 

• Módulo para determinação da característica espectral de um filtro 
de filmes finos multicamadas; 

• Simulador de crescimento de filmes finos; 
• Sistemas de arquivos e bancos de dados dos índices de refração 

dos materiais, substratos, projetos de filtros e runsheets geradas 
pelo CAD de projetos de filtros; 

• Módulo de controle, com determinação da figura de mérito; 
• Inclusão dos sistemas de proteção (timeout, convergência); 
• Algoritmo de sincronização da calota; 
• Inclusão dos filtros digitais de dados; 
• Funções de ressincronização em caso de perda de sincronismo; 
• Inclusão do ângulo de incidência nos algoritmos; 
• Softwares de correção dos índices de refração com temperatura. 

 

Cada módulo desenvolvido foi testado de modo independente, sendo então 

adicionado ao projeto. Além disso, a cada nova funcionalidade adicionada, 

diversos testes de integração foram realizados. Cada versão de software 

gerada foi submetida a testes funcionais, tanto com simulação de crescimento 

quanto com deposição efetiva de filmes. 
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4. RESULTADOS 

Neste capítulo apresentam-se os resultados das simulações e ensaios com 

deposição efetiva de filmes realizados com os algoritmos do monitor e testes 

dos softwares de extração de características ópticas. 

4.1 Simulador de crescimento de filmes 

Diversos projetos foram submetidos ao simulador de filmes e os resultados de 

transmitância por ele apresentados tiveram uma média de 1% de erro (na faixa 

de 350 a 1100nm) quando comparados ao CAD “Essential MacLeod”.  As 

curvas geradas pelo simulador e pelo CAD para um filme de 28 camadas 

podem ser visualizadas na figura 26. 

 

Figura 26: Comparação do simulador (traçado em azul) com o software de projeto de 
filtros “Essential MacLeod” (traçado em vermelho). 

 

Com base nos resultados destes testes, o algoritmo de simulação foi 

considerado válido para utilização como entrada do algoritmo de 
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monitoramento, em substituição aos dados fornecidos pelo espectrofotômetro 

durante a deposição efetiva de filmes. 

4.2 Introdução de erros nos índices de refração 

Utilizando a função que introduz erros nos índices de refração, foram 

realizados diversos testes simulados. Os erros introduzidos correspondem a 

alterações geradas por falhas de deposição, que causam variação de 

densidade do filme. Observou-se que os filtros com filmes finos são pouco 

tolerantes a variações no índice de refração dos materiais. Variações acima de 

2% em um dos materiais geraram grande impacto nas características parciais e 

finais dos filtros simulados. Por outro lado, foram bem aceitas variações iguais 

de até 5% em ambos os materiais. A figura 27 mostra o resultado de uma 

simulação onde foi introduzida variação de -5% no índice de refração em 

ambos os materiais comparado com o espectro esperado. 

 

Figura 27: Introdução de variação fixa de -5% no índice de refração dos dois materiais 
utilizados na deposição dos filmes (curva em azul). O traçado em vermelho é o 

espectro esperado, gerado pelo “Essential MacLeod”. 
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De modo semelhante, foi realizada uma simulação com variação de +%5 no 

índice de refração em ambos os materiais. A figura 28 mostra o resultado desta 

simulação comparado com o espectro esperado. 

 

Figura 28: Introdução de variação fixa de +5% no índice de refração dos dois materiais 
utilizados na deposição dos filmes (curva em azul). O traçado em vermelho é o 

espectro esperado, gerado pelo “Essential MacLeod”. 

4.3 Algoritmo de sincronização sensorless 

Os testes em bancada do algoritmo de sincronização com a simulação de 

ruídos luminosos mostraram que o sistema é confiável, pois em nenhum 

momento houve perda de sincronismo após o ajuste dos thresholds.  

Durante os ensaios realizados na evaporadora, ocorreu perda de sincronismo 

logo no início do processo de realização do vácuo, devido ao aumento abrupto 

de transmitância gerado pela diminuição do índice de refração do ar rarefeito. 

Este problema foi resolvido com a inclusão da função de auto-ressincronização, 

realizada com a câmara já em vácuo. 
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A figura 29 mostra uma tela com os dados coletados do espectrofotômetro 

(gráfico em vermelho), o espectro do candidato a referência (em verde), a 

referência propriamente dita (em amarelo), o espectro de transmitância do filtro 

(em azul) e os status do algoritmo de sincronização.  

 

Figura 29: Tela do software de aquisição de dados espectrais e algoritmo de 
sincronização. 

 

4.4 Algoritmo de monitoramento 

Este subitem apresenta os resultados dos testes de desempenho realizados 

com o algoritmo de monitoramento e controle da deposição. 
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4.4.1 Utilização de dados gerados pelo simulador de crescimento 
de filmes 

Ensaios do algoritmo de monitoramento realizados com o simulador de 

crescimento de filme em substituição aos dados fornecidos pelo 

espectrofotômetro mostraram que o método automático de finalização das 

camadas pela identificação do ponto de mínimo da figura de mérito é eficiente. 

Esta análise se mostrou fundamental para a continuidade do desenvolvimento. 

Diversos projetos de filtros foram utilizados no simulador, e as respostas do 

monitor foram consideradas satisfatórias. Como ilustração, a figura 30 mostra 

uma tela parcial, onde o crescimento de um filme de 28 camadas é simulado 

passo a passo. 

 

Figura 30: Transmitância de um filtro durante a deposição simulada do filme, 
comparada ao valor teórico esperado ao final da camada. 

 

É possível verificar que erros ocorridos em determinadas camadas pelos mais 

diversos motivos, como variação do índice de refração dos materiais, erros de 

medição, erros de cálculos, etc, são minimizados durante a deposição de 

outras camadas, pois o sistema não se preocupa propriamente com a 
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espessura, mas sim com a característica espectral. Durante o processo de 

deposição, o sistema constrói uma tabela com a espessura estimada de cada 

camada, baseando-se no tempo e na taxa de deposição.  

4.4.2 Monitoramento de deposição efetiva de filmes 

Após a instalação do sistema na evaporadora, procedeu-se aos testes 

preliminares e ajustes de parâmetros. O algoritmo de monitoramento foi 

submetido a testes de fabricação de filmes de poucas camadas. Foram 

identificadas diferenças entre o resultado esperado e o efetivo obtido durante o 

processo de deposição. Como pode ser visto na figura 31, existe uma 

influência das condições de temperatura e pressão da câmara, tanto sobre o 

índice de refração do TiO2 quanto do substrato de vidro N-BK7. 
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Figura 31: Monitoramento da deposição efetiva de um filme de camada única de TiO2 
com 500nm de espessura. 

 

Pode-se verificar no gráfico superior à esquerda da figura 31 que existe uma 

diferença considerável entre o espectro esperado (vermelho) e o espectro 

efetivo (azul) durante a deposição de um filme de camada única de TiO2, com 

500nm de espessura, tanto em termos de amplitude da transmitância quanto 

em termos da localização dos pontos de inflexão (harmônicos).  

4.5 Estimativa de índice de refração com o método de Swanepoel 

Os dados da curva de transmitância apresentada na figura 23 foram 

submetidos ao algoritmo implementado, o qual realizou uma estimativa de 

espessura e gerou uma tabela de índice de refração do material. A curva de 

transmitância gerada a partir destas estimativas está mostrada na figura 32. 
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Figura 32: Curva gerada a partir das estimativas de espessura e tabela de índice de 
refração realizadas pelo algoritmo de Swanepoel. 

 

A curva gerada apresentou características de pontos de máximo e mínimo com 

erro menor que 0,1% em termos de comprimento de onda, e menor que 1% em 

termos de transmitância, quando comparadas com a curva original. Os valores 

da tabela de índice de refração gerada apresentaram erros da ordem de 1% 

em relação aos valores das tabelas padronizadas. 

4.6 Estimativa de índice de refração com o software PUMA 

Os valores de índice de refração e espessura estimados pelo software PUMA a 

partir da curva de transmitância de um filme de camada única de 1000nm de 

TiO2 sobre vidro comum foram comparados aos dados da tabela de índice de 

refração do CAD “Essential MacLeod”.  O PUMA estimou a espessura em 

995nm, o que significa um erro de -0,5%. A tabela estimada de índice de 

refração apresentou um erro médio de +0,46%. Estes desvios são 

considerados baixos e não têm impacto representativo nas curvas espectrais 

dos filtros. 
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5. CONCLUSÕES 

Durante a montagem do sistema na evaporadora ocorreram diversos efeitos 

indesejados, como vibração mecânica, ruído elétrico, problemas de 

alinhamento óptico, que foram tratados caso a caso. Mas o efeito que teve 

mais impacto e que está gerando mais esforço para adequação é, sem dúvida, 

a compensação do índice de refração dos materiais em função da temperatura. 

Esperava-se de antemão que a temperatura teria influência nos índices de 

refração, mas não que seria tão importante. Para realizar a correção, serão 

necessários ensaios completos dos materiais dos filmes nas condições reais da 

evaporadora. Sabe-se que o índice de refração destes materiais também varia 

em função da espessura de filme depositado, portanto o plano de ensaios deve 

considerar a deposição de filmes de várias espessuras.  

Os modelos encontrados na literatura para realizar a correção do índice de 

refração dos materiais com a temperatura não foram capazes de explicar o 

comportamento óptico apresentado pelos filtros durante o processo de 

deposição. As diferenças encontradas entre as tabelas padronizadas e os 

resultados práticos obtidos se devem ao fato destas tabelas serem obtidas por 

meio de ensaios com materiais em estrutura física bulk (cristais de estado 

sólido), diferentemente da estrutura do material durante sua solidificação sobre 

o substrato no processo de deposição. A microestrutura dos materiais e outros 

fatores que afetam o comportamento óptico dos filmes finos são discutidos por 

Macleod (2001). 

Os resultados obtidos das estimativas de grandezas ópticas realizadas pelo 

algoritmo de Swanepoel foram considerados adequados, pois atendem aos 

requisitos de precisão para o índice de refração. A principal restrição para a 

utilização deste algoritmo é o número mínimo de cinco harmônicos que a 

característica espectral do filme de camada única deve apresentar. Para que 

apresente este número de harmônicos, a camada deve possuir espessura 

maior que 100nm. É bastante comum que filtros de filmes finos possuam 
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camadas com espessuras menores que 100nm, o que inviabiliza a utilização 

deste algoritmo para realizar a correção do índice de refração. 

Os testes realizados com o software PUMA para extração de características 

ópticas também produziram resultados adequados, quando o software foi 

submetido às curvas espectrais geradas pelo CAD de projetos “Essential 

MacLeod”. Ao contrário do algoritmo de Swanepoel, o PUMA realiza boas 

estimativas mesmo para espessuras menores que 100nm, muito comuns em 

fitros de filmes finos. 

Os ensaios dos materiais de filmes finos devem ser realizados com 

temperaturas de até 230°C. Os resultados destes ens aios devem ser incluídos 

no algoritmo de controle da deposição para correção dos índices de refração.  

Um efeito em particular que poderia ter influência no sistema de monitoramento 

é o da luz emitida pelo material fundente do cadinho. Trata-se de uma fonte de 

luz de alta intensidade, não tem perfil constante, além de possuir distribuição 

espectral não-homogênea. Mas, na prática, não teve influência considerável.  

Outro ponto importante é a proteção dos dispositivos posicionados na parte 

interna da câmara de evaporação, para que não ocorresse deposição de filme 

em regiões indesejadas, como o coletor de luz e as lentes do canhão. O 

sistema projetado funcionou adequadamente. Optou-se por colocar uma janela 

extra de quartzo de sacrifício, para garantir que o material evaporado não se 

depositasse sobre a lente colimadora do sistema de coleta de luz.  

Testes realizados com o simulador de crescimento de filme desenvolvido a 

partir do equacionamento de filtros com filmes finos multicamadas 

demonstraram que seus erros podem ser considerados desprezíveis, quando 

seus resultados foram comparados ao CAD de projeto de filtros “Essential 

MacLeod”. O desenvolvimento do simulador de crescimento de filmes foi de 

fundamental importância para realizar as análises e testes do algoritmo de 

monitoramento. Além disso, o algoritmo do simulador permitiu a eliminação da 

etapa de geração da runsheet pelo CAD “Essential MacLeod” e também da 



93 

 

necessidade da leitura do arquivo de dados da runsheet pelo algoritmo de 

monitoramento. Isto foi considerado um grande ganho no processo, 

simplificando ainda mais a utilização do monitor óptico. 

O algoritmo de controle da deposição foi exercitado com o auxílio do simulador 

de crescimento de filme, em substituição ao sinal fornecido pelo 

espectrofotômetro. As simulações mostraram que o método automático de 

finalização das camadas pela identificação do ponto de mínimo da figura de 

mérito, utilizando a primeira derivada, é eficiente. Esta análise se mostrou 

fundamental para a continuidade do desenvolvimento. 

Foram realizadas também simulações da variação do índice de refração dos 

materiais. Verificou-se que os filtros de filmes finos multicamadas aceitam 

muito bem variações de até 5%, iguais para ambos os materiais. Esta 

tolerância dos filtros quanto à variação nos índices de refração só é possível 

devido ao princípo de funcionamento do monitor óptico banda larga. Como o 

sistema procura minimizar os erros por meio da medição da característica 

espectral, as espessuras efetivamente depositadas acabam tendo uma 

diferença em relação ao projeto teórico, de modo a compensar a diferença 

existente entre o índice de refração efetivo e o teórico. Por outro lado, os filtros 

não aceitam variações maiores que 2% em apenas um dos materiais. Para 

estes casos, a característica espectral final gerada foi insatisfatória.  

O sistema de sincronização sensoless da calota, baseado na comparação 

espectral por meio de figura de mérito e na filtragem de dados pelo “método do 

candidato”, mostrou ser confiável. Esta conclusão se baseou nos resultados de 

diversos testes de aplicação de filmes. Com relação ao algoritmo de auto-

ressincronização, diversos testes foram realizados forçando artificialmente a 

perda de sincronismo, além de testes com deposição efetiva de filmes. O 

sistema foi capaz de se recuperar automaticamente em todas as vezes que 

ocorreu perda de sincronismo durante os testes realizados. O sistema de 

sincronização permite a eliminação de sensores de posição, o que é um fator 

que ajuda a reduzir o custo final e simplifica a instalação do equipamento. 
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Durante o desenvolvimento foi possível identificar o grande potencial do 

sistema de monitoramento óptico para trazer melhorias significativas ao 

processo de fabricação de filtros de filmes finos multicamadas.  O processo de 

deposição poderá se tornar mais previsível, passando a ser mais controlado e 

com repetibilidade superior ao processo baseado na medição com cristal 

ressonante. O monitoramento óptico banda larga permite ainda identificar 

anomalias na característica espectral do filme em deposição, de modo a ser 

possível intervir no processo de evaporação durante sua realização para as 

correções devidas, diminuinuindo assim as perdas.  

A limitação da faixa espectral da fonte de luz utilizada no desenvolvimento e a 

baixa sensibilidade do espectrofotômetro na faixa acima dos 800nm 

prejudicaram o desempenho do algoritmo de monitoramento. Além disso, não 

permitiu a realização adequada da correção dos índices de refração dos 

materiais. Eliminados os problemas gerados pela variação de índice de 

refração dos materiais com a temperatura e demais ajustes no algoritmo para 

realizar a compensação, as variações em termos de comprimento de onda 

previstas estão dentro de um deslocamento em torno de ±20nm, e a variação 

máxima de transmitância da ordem de ±5%, em relação ao projeto completo 

(teórico), e ±5nm e ±2% camada a camada. Estas variações atendem 

plenamente aos requisitos exigidos pelos equipamentos que utilizam filtros com 

tecnologia de filmes finos. 

Os resultados gerais obtidos dos ensaios realizados com o sistema 

desenvolvido indicam a possibilidade de se construir um sistema de 

monitoramento com equipamentos optoeletrônicos de baixo custo, quando 

comparados aos sistemas de monitoramento óptico banda larga disponíveis no 

mercado. 
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6. PROPOSTAS PARA MELHORIAS FUTURAS 

É de fundamental importância para a continuidade do desenvolvimento do 

monitor a utilização de uma fonte de luz com maior intensidade na região 

espectral entre 300 e 450nm. Existem fontes de luz adequadas para esta 

aplicação disponíveis comercialmente. Este tipo de fonte de luz é composto por 

duas lâmpadas, uma de deutério para faixa de ultravioleta (300 a 450nm) e 

outra de tungstênio para a faixa de luz visível (450 a 700nm) e parte do 

infravermelho próximo (de 700 a 1100nm). Também é necessário utilizar outro 

espectrofotômetro com maior sensibilidade na faixa espectral acima de 800nm. 

Uma opção alternativa é utilizar dois espectrofômetros, sendo cada um deles 

responsável pela medição de faixas distintas do espectro. Os ensaios para 

compensação dos índices de refração dos materiais com temperatura devem 

ser realizados com a nova configuração de fonte de luz e espectrofotômetro.  

Outra melhoria está relacionada à integração dos sistemas. Por motivos de 

simplificação e praticidade para o operador, o sistema de controle original e o 

sistema de monitoramento óptico precisam ser integrados em um software 

único. Na condição atual, o projeto do filtro deve ser informado tanto ao sistema 

original quanto ao monitor. Existem ainda algoritmos para compensação de 

erros que podem ser implementados, baseados nos trabalhos de diversos 

autores, apresentados a seguir como sugestões para melhoria do sistema de 

monitoramento. 

6.1.1 Método de pré-tratamento de MacLeod e Pelletier (1977) 

Utilização de corpos de prova com um pre-coating, para melhorar o contraste 

entre os espectros apresentados por camadas consecutivas, o que resulta em 

aumento da precisão na identificação do ponto de término de deposição de 

cada camada. 
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6.1.2 Método de recálculo online de Vidal e Pelletier (1979b) 

Alteração da espessura das camadas por meio de recálculo online, em função 

do comportamento óptico apresentado durante a deposição, de modo a corrigir 

o espectro. 

6.1.3 Método de Tikhonravov, Trubetskov e Amotchkina (2006) 

Análise pré-produção, para identificar falhas potenciais causadas por alta 

sensibilidade em determinadas camadas do filtro. 

6.1.4 Método de Zhupanov et al. (2009) 

Utilização de vários corpos de prova, expostos um a um à deposição de filmes, 

por meio de um carrossel. A seqüência de exposição é estrategicamente 

definida antes do início da deposição, de modo que o contraste espectral entre 

as camadas é maximizado, aumentando a precisão do processo. 
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APÊNDICE A  - Projeto óptico e mecânico do canhão de luz 

Apresentam-se aqui os detalhes do projeto óptico e mecânico do canhão de luz 

e sua fixação sob a câmara de evaporação.  

O projeto óptico do canhão de luz foi desenvolvido utilizando-se uma 

ferramenta CAD chamada Zemax, desenvolvido pela “Zemax Development 

Corporation” (2010). Este CAD permite analisar o comportamento dos raios 

luminosos em um sistema composto por lentes e demais componentes ópticos. 

Um desenho de raios do projeto óptico gerado pelo Zemax para o canhão de 

luz está mostrado na figura 33. 

 

Figura 33: Projeto óptico do canhão de luz utilizando CAD Zemax. 
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O projeto mecânico foi realizado com o CAD SolidWorks, desenvolvido pela 

“Dassault Systèmes” (2010). A figura 34 apresenta uma tela do CAD 

SolidWorks, com o sistema completo modelado. 

 

  
Figura 34: Canhão de luz com ajuste de foco e suporte com ajuste de alinhamento do 

feixe. 

 

Pode-se notar na figura 34 três molas de aço que suportam o sistema, 

utilizadas para realizar o alinhamento do feixe de luz gerado pelo canhão, além 

de diminuir a vibração mecânica transmitida ao canhão. 

Fibra óptica 
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A figura 35 apresenta o canhão e suporte montados, numa vista superior em 

perspectiva de dentro da câmara. 

 

  

Figura 35: Montagem do canhão de luz na parte inferior da câmara. 

 

Observa-se na figura 35 uma série de furos na chapa inferior da câmara de 

evaporação, que são originais do equipamento. Estes furos são fechados com 

pequenas tampas parafusadas, dotadas de o-rings (anéis de borracha) 

especiais para vácuo. Os furos são previstos para permitir a instalação de 

equipamentos opcionais e fixação de instrumentos e dispositivos adicionais. O 

projeto do sistema de fixação do canhão utilizou alguns destes furos originais.  

Para que a luz do canhão entrasse na câmara pela parte inferior, foi colocada 

uma janela de quartzo em um dos furos originais da câmara do equipamento, 

com sistema de vedação adequado para trabalhar em condição de alto vácuo. 

O motivo de se utilizar o quartzo para fabricação da janela é que ele apresenta 

alta transmitância e resposta homogênea na faixa espectral utilizada pelo 

monitor (300 a 1100nm). 
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A figura 36 mostra uma foto do canhão e suporte fabricados, montados em 

uma bancada de testes. 

 

 

Figura 36: O canhão de luz montado sobre uma bancada de testes. 
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APÊNDICE B  - Sistema de coleta de luz 

O Sistema de coleta de luz é composto pelos seguintes dispositivos: 

• Mecanismo de posicionamento; 
• Dispositivo de proteção contra deposição de filme (armadilha de 

filme); 
• Janela de proteção de quartzo; 
• Prisma para desvio do feixe; 
• Lente colimadora; 
• Fibra óptica interna especial para suportar altas temperaturas; 
• Passador de vácuo para fibras ópticas; 
• Fibra óptica externa banda larga; 

 

A armadilha de filme tem a função de evitar que a nuvem de material 

evaporado atinja a lente colimadora e o prisma desviador de feixe. É composta 

por um cilindro com uma série de anéis, formando um labirinto para a nuvem 

de partículas. As partículas se depositam nas paredes internas do cilindro e 

sobre os anéis, antes de atingir o prisma e a lente colimadora. O sistema foi 

projetado para desmontagem simplificada, para limpeza periódica do filme 

depositado nas paredes da armadilha de filme e troca da janela de quartzo, 

caso necessário. 

O feixe de luz passa por um furo da armadilha de filme, então é desviado pelo 

prisma, depois é coletado pela lente colimadora. Uma fibra óptica especial para 

altas temperaturas é conectada à lente colimadora, conduzindo o feixe até um 

passador de vácuo, que transmite o feixe de luz para fora da câmara. Na parte 

externa da câmara existe outra fibra óptica que guia o feixe de luz até ser 

aplicado ao espectrofotômetro. A figura 37 apresenta o caminho percorrido pelo 

feixe de luz no sistema de coleta. 
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Figura 37: Diagrama do caminho percorrido pelo feixe de luz no sistema de coleta. 
 

A armadilha de filme também tem a função de evitar que outras fontes de luz 

atinjam a lente colimadora e seja captada pelo espectrofotômetro. Estas 

perturbações luminosas podem ser causadas por: feixe de elétrons; material 

fundente dos cadinhos; reflexões internas da câmara. O sistema mecânico 

possui um ajuste de alinhamento de modo que seja possível captar o máximo 

de luz, aumentando a sensibilidade do sistema. O projeto mecânico do sistema 

de coleta de luz está mostrado na figura 38. 

 

 
 

Figura 38: Projeto mecânico do sistema de coleta do feixe de luz. Possui sistema de 
ajuste para alinhar a lente colimadora com o feixe de luz que atravessa o filtro 

testemunha. 
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ANEXO A  - Projeto de filtros de filmes finos multicamadas 

Para auxiliar o projeto dos filtros utiliza-se uma ferramenta CAD específica para 

filtros com filmes finos. Este tipo de CAD possui tabelas de índice de refração 

de diversos materiais utilizados em filmes finos, algoritmos para síntese de 

filtros, simuladores de desempenho e diversas ferramentas de otimização que 

auxiliam o projeto. O CAD utilizado neste trabalho é o “Essential MacLeod”, da 

empresa Thin Film Center Inc. (2010) mostrado na figura 39. 

 

Figura 39: Tela do CAD "Essential Macleod". 

 

Na tela do CAD pode-se notar uma janela com os targets do filtro, ou seja, qual 

a característica óptica desejada ao longo dos comprimentos de onda. Quando 

se deseja realizar a síntese de um filtro, é necessário detalhar o espectro 
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esperado, em termos do perfil de transmitância, reflectância ou absorção. 

Também é necessário definir os materiais a serem utilizados, selecionados a 

partir de uma tabela de materiais, além de uma série de outros parâmetros, 

como material do substrato, ângulo de incidência, polarização, espessura 

mínima e máxima das camadas, densidade dos materiais, e muitos outros. A 

figura 40 mostra a janela com a lista de targets, onde se definem os requisitos 

do filtro.  

 

Figura 40: Janela com a lista de targets do espectro final desejado. 

 

O usuário define qual o valor de transmitância, reflectância e/ou absorção nos 

comprimentos de onda de interesse, tolerância desejável, além do peso (nível 

de importância relativa) de cada requisito. Esta tabela será a entrada para os 

algoritmos de síntese. 
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Uma outra janela com o projeto do filtro é mostrada pelo CAD, onde se 

encontram o número de camadas, o material e a espessura de cada camada, o 

material do substrato, etc. Esta janela é apresentada na figura 41. 

 

Figura 41: Janela do projeto gerado pelo sintetizador do CAD. 
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Uma vez definido o projeto das camadas, o CAD permite determinar o perfil 

espectral teórico gerado pelo filtro projetado. A figura 42 apresenta a janela do 

CAD com o espectro gerado pelo projeto da figura 41. 

 

Figura 42: Tela do CAD com o espectro de transmitância obtido com o projeto gerado 
pelo sintetizador. 

 

Cabe ao projetista analisar o espectro, aceitar o projeto gerado pelo CAD, 

alterar as restrições, executar os algoritmos de otimização, permitir ou não a 

inclusão de novas camadas caso o resultado não atenda os requisitos, alterar 

materiais, alterar os pesos dos targets em determinadas regiões espectrais, 

realizar simulações de desempenho como, por exemplo, o comportamento com 

a variação do ângulo de incidência, identificar os impactos gerados por erros de 

deposição, e também identificar quais camadas são mais determinantes no 

resultado final do filtro. Além do projeto do filme em si, este CAD pode gerar a 

runsheet, que é utilizada como base de dados teórica do sistema de 

monitoramento óptico. 


