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RESUMO

NEVES, D. M. C. Ressoadores WGM Baseados em Grafeno como Plataforma para
Moduladores de Eletro-absorção. 2015. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São
Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015.

O objetivo deste trabalho é investigar a aplicação ressoadores WGM (Whispering-Gallery Mode)
em plataforma SOI (silicon-on-insulator) baseados em grafeno como candidatas potenciais para
aplicações como moduladores de eletro-absorção. O grafeno apresenta variação de condutividade
considerável quando submetido a uma aplicação de tensão, o que reflete na parte imaginária de seu
índice de refração (relacionada às perdas de propagação). Com isso, é possível atribuir estados
ligado e desligado (on-off) que conferem ao dispositivo sua característica de modulação óptica. A
geometria utilizada é do tipo anel, o que permite uma elevada seletividade em frequência
possibilitando, assim, uma grande profundidade de modulação. As simulações foram realizadas no
software de elementos finitos COMSOL Multiphysics, o qual é bastante apropriado para a definição
das diferentes figuras de mérito a serem utilizadas para a caracterização do desempenho do
modulador.

Palavras-chave: WGM, ressoador, baseado em grafeno, modulador, SOI comunicações ópticas,
profundidade de modulação, eletro-absorção.
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ABSTRACT

NEVES, D. M. C. Graphene-based WGM Resonator as a Plataform for Electroabsorption
Modulators. 2015. Dissertation (Master of Science) – Escola de Engenharia de São Carlos,
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015.

The goal of this work is to investigate SOI (silicon on insulator) WGM (Whispering-Gallery
Modes) resonators based on graphene as potential candidates for electro-absorption modulator
applications. Graphene conductivity varies substantially when submitted to an applied voltage,
which reflects directly in the imaginary part of its refractive index (responsible for the propagation
losses). Therefore, it is possible to assign on-off states that render the device its optical modulation
characteristics. The geometry adopted for the design is the ring type, which allows high frequency
selectivity and modulation depth. The simulations were carried out in the finite elements software
COMSOL Multiphysics, which is quite appropriate for the definition of the different figure of
merits to be used in the modulator characterization.

Keywords: WGM, Ressonator, Graphene-Based, SOI, Modulator, optical communications, WDM,
modulation depth, electro-absorption.
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INTRODUÇÃO

Os moduladores ópticos são dispositivos de sistemas opto-eletrônicos capazes de
alterar as características de uma onda eletromagnética que se propaga por eles. Dessa forma, é
possível modular um sinal óptico por meio desse dispositivo. Inicialmente, a técnica de modulação
mais utilizada era a de modulação direta do sinal emitido pela fonte óptica. Nesta modulação, a
amplitude do sinal era controlada com a aplicação de uma corrente elétrica na fonte geradora (um
laser ou um LED – Light Emitting Diode). Entretanto, apesar do baixo custo, observou-se que esta
técnica de modulação não era eficiente quando trabalhada com fontes de luz de maior largura de
banda, como o LED. Isso acontece porque o efeito de dispersão do sinal passa a ser significativo,
limitando, por consequência, a taxa de transmissão máxima desse sistema de comunicação [1].
Para contornar este problema, técnicas de modulação externa foram desenvolvidas,
utilizando-se fontes de luz contínuas [1], [2]. Com esta técnica, a luz é modulada ao passar por um
dispositivo de guiamento de onda, externo à fonte óptica. Assim, a aplicação de um campo elétrico
altera os parâmetros de fase, polarização e amplitude do sinal óptico por efeito da variação da parte
imaginária (eletro-absorção) ou da parte real (eletro-refração) do índice de refração do material em
que a onda se propaga. Os primeiros moduladores externos foram fabricados baseados em
materiais ferro-elétricos como o niobato de lítio [3]. Entretanto, a necessidade de integração óptoeletrônica no mesmo dispositivo motivou a busca por moduladores baseados em materiais
semicondutores. O silício ganhou grande atenção nesse sentido porque, além de ser o material mais
comumente utilizado na indústria de componentes microeletrônicos [4], é também um material com
elevado índice de refração na faixa de frequências ópticas, o que aumenta a eficiência do
confinamento da luz em seu interior, uma vez que é possível obter um maior contraste entre o
índice de refração do guia em relação ao substrato.
Apesar desta vantagem, o efeito eletro-óptico no silício puro não apresentou eficiência
significativa na região espectral utilizada pelos sistemas de telecomunicações [5] e por este motivo,
a busca por técnicas de modulação mais eficientes que utilizassem o silício como núcleo do guia de
onda, tornou-se necessária. Dentre as muitas alternativas apresentadas, a mais eficiente explorava o
efeito da dispersão devido ao plasma de portadores livres, que está associada à variação da
concentração de cargas livres no silício por meio de sua dopagem, o que provoca variações mais
significativas tanto em sua permissividade real quanto imaginária [6].
No contexto da busca por técnicas de modulação cada vez mais velozes, energeticamente
eficientes e geometria de menor footprint, a utilização de ressoadores WGM (Whispering Galery
Modes) representou um enorme avanço. Estes dispositivos, quando conectados a outras estruturas
1

guiadoras por meio de acoplamento evanescente, produzem um perfil de transmissão característico
na região espectral da ressonância.
Quando o silício é o material utilizado para o núcleo do guia, é possível obter
dispositivos com diâmetros na ordem de alguns micrometros (μm) com uma grande sensibilidade a
pequenas perturbações nas propriedades de absorção e refração do dispositivo. Como resultado,
obtêm-se moduladores de intensidade que, mesmo para uma aplicação de tensões elétricas
relativamente baixas, resultam em um deslocamento bastante significativo do comprimento de onda
de ressonância da cavidade [7], [8]. Com isso, são obtidas estruturas eficientes em termos de
profundidade de modulação e consumo de potência na ordem de centenas de fJ/bit [9]. Trabalhos
recentes de moduladores WGM obtiveram, para tensões de chaveamento entre 1 a 2 V, ressoadores
cujo consumo de potência foi inferior a 100 fJ/bit [10], [11].
Entretanto, muito embora sejam dispositivos excessivamente compactos em relação aos
moduladores convencionais, há algumas limitações intrínsecas que impedem sua operação a altas
taxas de modulação. A primeira delas está associada à dopagem do silício, que a despeito das
evoluções recentes, ainda é um processo lento, que limita a velocidade em algumas dezenas de
Gb/s [5], [6]. A segunda limitação está na principal característica de uma cavidade ressoadora. A
grande eficiência de cavidades ressoadoras em termos de variação do perfil de transmissão é
devido à estreita largura de banda de ressonância e o efeito de melhoramento de campo que, por
sua vez, é um fator limitador da velocidade máxima de modulação, pois são inversamente
proporcionais ao tempo de vida do fóton no interior da cavidade [12], [13]. Portanto, para uma
fabricação otimizada destes dispositivos, é necessário levar em consideração estes fatores,
especialmente quando se deseja obter um modulador que não seja apenas eficiente na variação da
intensidade do sinal, mas que também opere a altas taxas.
Neste contexto, o grafeno surgiu como possível candidato capaz de contornar esses dois
entraves tecnológicos dos processos de modulação usando a dopagem de silício. Este material,
composto de átomos de carbono em estrutura cristalina hexagonal com a espessura de um átomo,
tem dentre muitas propriedades físicas incomuns, uma excepcional capacidade de transporte
eletrônico, sendo o material com uma das mais elevadas mobilidades de carga e densidade de
corrente em temperatura ambiente [14]. Adicionalmente, é um material que próximo ao nível de
Fermi possui uma curva de dispersão eletrônica linear, o que permite uma fácil manipulação de sua
condutividade com a alteração de seu potencial químico, que entre outras formas, pode ser alterado
por aplicação de tensão elétrica e varia quase instantaneamente [15].
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Estas características possibilitarão a superação da lenta resposta para o processo de
variação de portadores no permitindo. Portanto, a utilização do grafeno como material eletro-óptico
possibilitou um controle mais rápido e em maior magnitude de sua condutividade óptica
viabilizando, desta forma, não apenas uma operação em taxas de operação maiores, como também
dispositivos que com essas características, possuem um maior potencial de miniaturização e
consumo de potência bastante reduzido para uma menor tensão de variação entre os estados
ligado/desligado, qualidades estas indispensáveis às novas gerações de tecnologia de modulação
óptica [16].
O segundo aspecto, relacionado às limitações do ressoador propriamente dito, deve-se
novamente a eficiência na variação das características de perdas do grafeno na região de potencial
químico próximo ao nível de Fermi. Uma vez que para certo intervalo de variação deste parâmetro
são obtidas respostas bastante significativas na mudança de sua condutividade óptica, é factível a
obtenção de resultados satisfatórios em profundidade modulação mesmo para ressoadores de maior
largura de banda [20], [21].
A primeira proposta de moduladores baseados em grafeno, feita por Midrio et al. [20],
uma parte do ressoador de silício de geometria anelar tem sua região superior coberta por 2
camadas de grafeno (entre elas, há uma camada fina camada de um material dielétrico alumina,
formando uma estrutura capacitiva). Esta estrutura está acoplada a um guia de onda de silício que,
com a alteração da sua condutividade via aplicação de um potencial elétrico, dessintoniza o
ressoador da sua condição de acoplamento crítico, resultando em uma resposta mais eficiente em
termos de mínimo de transmissão e, por consequência, a intensidade de transmissão da onda que é
detectada pela porta de saída do guia é alterada de maneira bastante significativa.
Como resultado, obteve-se um modulador cuja intensidade na região de ressonância foi
alterada de -40 dB com o grafeno equivalente a um potencial químico de 0,3 eV, representando seu
estado desligado, para uma transmissão de -0,48 dB equivalendo a um potencial químico de 0,5 eV
e representado seu estado desligado. Mesmo com está significativa resposta em profundidade de
modulação, foi necessária uma tensão de chaveamento que variou de 0,9 V no seu estado desligado
para 2,6 V em seu estado ligado, com um consumo de potência de 60 fJ/bit, sendo este um
resultado bastante expressivo [9], [10]. Esta configuração, ilustrada na Figura 1, foi considerada um
ressoador de raio médio de 5 µm, uma região angular do ressoador contendo grafeno equivalente a
116º (condição de acoplamento crítico) e guias de onda (barramento e ressoador) de 400 nm de
largura e 220 nm de espessura. Para a camada de alumina e o a do grafeno possuem,
respectivamente, 7 e 0,34 nm de espessura e a mesma largura do barramento e o ressoador,
permitindo um dispositivo de largura de banda superior a 100 GHz, o que já elimina possíveis
3

limitações à taxa de modulação, considerando o corrente estágio de evolução de outras tecnologias
de modulação e, adicionalmente, reduzindo os indesejados custos energéticos no controle da
estabilidade da temperatura desses dispositivos ressoadores, que também dependem inversamente
da sua largura de banda [15].

Figura 1 - (a) Vista superior e transversal (b) do modulador proposto por Midrio et al. [20]; (c) parâmetros geométricos
e figuras de mérito do modulador.

1.1

Justificativa
A evolução da tecnologia de modulação óptica está associada ao projeto de dispositivos que

permitam uma resposta de modulação a taxas cada vez maiores, a uma resposta de modulação
eficiente e, adicionalmente, permita a máxima miniaturização e redução do seu consumo de
potência. Nesta direção, a utilização de cavidades WGM e dispositivos que exploram o efeito da
variação de condutividade do grafeno permitem atingir este objetivo [7], [11]. Em relação às
cavidades, como mostrado em outros trabalhos, o efeito de confinamento de energia para uma dada
ressonância permite gerar efeitos de modulação bastante significativos com pequenas perturbações
nas propriedades refrativas ou de absorção da cavidade, que ocupa, comparado à outras geometrias
4

de moduladores, uma área bem menor [12]. Em relação ao grafeno, a vantagem está em sua
resposta rápida e bastante significativa de suas propriedades de condutividade óptica para a
aplicação de um pequeno potencial químico próximo ao nível de Fermi [15-[20].

1.2

Objetivo e Metodologia
Por fim, o presente trabalho tem como objetivo geral a investigação teórica do domínio

da frequência de estruturas ressoadoras baseadas em grafeno, utilizando o mesmo princípio de
funcionamento proposto pelo trabalho anteriormente citado, realizando ajustes geométricos que
aumentem seu potencial de miniaturização, permitindo dispositivos de menor footprint, consumo de
potência e maior FSR (Free Sprectral Range), sem que esta redução geométrica implique em uma
degradação de sua resposta em termos de profundidade de modulação, que tende a ocorrer quando
as perdas por curvatura do ressoador passam a se aproximar da ordem de grandeza das provocadas
pelo grafeno [20]. Para todas as simulações serão utilizados ressoadores de raios médios entre 2,3 e
2,4μm em que, na primeira estrutura, a condição de acoplamento crítico é obtida com a variação das
perdas (grafeno) do ressoador até obter-se a configuração de transmissão mínima com o ajuste feito
para o potencial químico próximo a 0,3 eV e, no segundo modelo de modulador, para uma
configuração de perdas fixas ajustadas a um potencial químico de 0,5 eV, variou-se a distância de
separação até obter a mesma condição. A metodologia de análise empregada neste trabalho envolve
o modelamento e simulação de estruturas a serem investigadas a viabilidade como moduladores
ópticos de eletroabsorção. Todas simulações foram realizadas em estruturas em 3D, analisadas no
domínio de frequência, utilizando o software de elementos finitos COMSOL Multiphysics.

1.3

Organização da Dissertação
Esta dissertação está organizada em cinco capítulos. No primeiro capítulo, tem-se a

introdução do trabalho, a justificativa, os objetivos e a metodologia empregada para se alcançar os
objetivos propostos.
No segundo capítulo serão abordados temas relevantes para o entendimento deste
trabalho, especialmente relacionados à condutividade do grafeno e como ocorre sua manipulação a
fim de se obter um modulador óptico.
No terceiro capítulo serão detalhados os conceitos fundamentais relativos aos
ressoadores, explicando alguns dos parâmetros e figuras de mérito que os caracterizam e a teoria do
acoplamento crítico.
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No capítulo 4 encontra-se a análise numérica, explicando a elaboração da estrutura
otimizada e condições de contorno. Ao final deste capítulo são apresentados os resultados obtidos
neste trabalho.
Por fim, no capítulo 5, constam as conclusões e as perspectivas para futuros trabalhos.
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2

MODULADORES ÓPTICOS

Neste capítulo, será feita uma revisão bibliográfica do tema principal deste trabalho,
que são os moduladores ópticos integrados. Serão abordados tópicos teóricos para o entendimento
do conceito de modulação, em particular os moduladores de eletroabsorção baseados em grafeno.
Assim, serão analisados os efeitos da variação da condutividade do grafeno com a aplicação de um
potencial elétrico, que modifica suas características de absorção óptica. Em seguida, será abordada
a teoria do acoplamento critico em estruturas ressoadoras, uma vez que foi optado por explorar as
perdas destas estruturas de modo a controlar a transmissão/modulação da luz.

2.1

O Grafeno

O carbono é um dos elementos químicos mais abundantes em nosso planeta, sendo a
matéria prima básica de muitas estruturas orgânicas e inorgânicas [22], [14]. Além de fazer parte da
composição de inúmeros tipos de macromoléculas, existem também materiais e estruturas
compostas exclusivamente de átomos de carbono, estes são chamados alótropos de carbono. Os
mais conhecidos deles são o grafite e o diamante, materiais amplamente utilizados na indústria
[22], [23].
Nas últimas três décadas, três novos alótropos de carbono foram descobertos. No ano
de 1985, uma estrutura composta por sessenta átomos de carbono de arranjo hexagonal que
geometricamente se assemelha a uma bola de futebol foi batizado de fulereno [23]. Posteriormente,
no ano de 1991, foram descobertas pelo físico japonês Sumio Iijima estruturas de dimensão radial
nanométrica e geometria cilíndrica, denominadas de nanotubos de carbono [24]. Por último, em
2004, os físicos da universidade de Manchester conseguiram sintetizar uma estrutura estável de
uma única camada de grafite, sendo batizado como grafeno. Considerado a “matéria prima” dos
outros alótropos anteriormente descobertos, este novo material passou a ser objeto de estudo
massivo da comunidade científica.
Nos trabalhos experimentais e teóricos feitos com este material, descobriu-se inúmeras
propriedades físicas incomuns. Dentre as mais relevantes, pode-se enumerá-las da seguinte forma:

a) Propriedades mecânicas
Possui coeficientes de elasticidade, dureza, resistência a tensão incomparáveis, sendo o
grafeno considerado o material mais forte já observado na natureza [25], [26].
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b) Propriedade térmica
Elevada condutividade térmica, da ordem de (4.84 ± 0.44) × 103 a (5.30 ± 0.48) ×
103 W·m−1·K−1 [27].

c) Propriedade eletrônica
Na estrutura de banda do grafeno, a curva da banda de valência toca-se com a curva da
banda de condução, o que torna o material um semicondutor de gap nulo. Para baixas energias, a
relação de dispersão da energia em função do vetor do espaço recíproco k é linear, logo, para a
região próxima ao nível de Fermi, seus elétrons e buracos se comportam como férmions de massa
efetiva nula, propagando-se pela estrutura com uma velocidade de grupo de 106 m/s [28], [29].

d) Propriedades de transporte eletrônico
Possui uma das mais altas densidades de corrente e mobilidade de carga em
temperatura ambiente já observadas em um material, atingindo velocidades superiores a
200000 𝑐𝑚2 𝑉 −1 𝑠 −1 [15].

e) Propriedades ópticas
O grafeno exibe um forte acoplamento com ondas eletromagnéticas no domínio óptico,
que representa uma variação da condutividade com a aplicação de uma tensão e apresentando uma
detecção fotônica ultrarrápida [30].

Todas essas propriedades, somadas ao baixo custo de fabricação de estruturas de
grafeno [14], fazem deste material um forte concorrente para substituir a matéria prima empregada
nos dispositivos tecnológicos modernos de forma muito mais eficiente e barata. Algumas
aplicações de estruturas baseadas em grafeno já foram propostas para aplicação em tecnologia de
foto detecção, moduladores de alta velocidade, circuitos integrados, componentes de células
fotovoltaicas entre muitas outras [28], [32].

2.1.1 A Condutividade Óptica do Grafeno
A condutividade óptica do grafeno é obtida com a resolução da integral da Fórmula de
Kubo [35], que é dada por:
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𝜎(µ, 𝜔, 𝑇, 𝛤)𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑗𝑒²
∞ 𝑓𝑑 (−𝜀,µ)−𝑓𝑑 (𝜀,µ)

∫0

2

(𝜔−2𝑗𝛤)2 −4(𝜀⁄ℏ)

(𝜔−𝑗2𝛤)
𝜋ℏ²

∞

1

𝜕𝑓𝑑 (𝜀,µ)

[ (𝜔−2𝑗𝛤)2 ∫0 𝜀 (

𝜕𝜀

𝜕𝑓𝑑 (−𝜀,µ)

−

𝜕𝜀

) 𝑑𝜀 −

𝑑𝜀 ],
(2.1)

onde 𝑓𝑑 (𝜀) representa a distribuição de densidade eletrônica de Fermi-Dirac, µ é o potencial
químico, ω é a frequência angular, T é a temperatura absoluta em Kelvin (K) e Γ a fração de
espalhamento das partículas carregadas. A resolução desta integral permite-nos obter as expressões
da condutividade intrabanda e interbanda. Assim,

𝜎(µ, 𝜔, 𝑇, 𝛤)𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 =

𝑇𝑒 2𝑘𝐵 𝑇
𝜇
−𝑗 2 (𝜔−𝑗2𝛤) ( 𝑐
𝜋ℏ
𝑘𝐵 𝑇

+ 2 ln (𝑒

𝜇
− 𝑐

𝑘𝐵 𝑇

+ 1))

(2.2)

refere-se à condutividade intrabanda. E, considerando a temperatura como sendo T = 300 K, é
válida a aproximação 𝑘𝐵 𝑇 ≪ |𝜇𝑐 |, ℏ𝜔 . Portanto, temos a condutividade independente de T,
denominada interbanda, dada por [36], [37]

𝜎(µ, 𝜔, 0, 𝛤)𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 ≅

−𝑗𝑒²
4𝜋ℏ

2|𝜇 |−(𝜔−𝑗2𝛤)ℏ

ln (2|𝜇𝑐|+(𝜔−𝑗2𝛤)ℏ)
𝑐

(2.3)

A condutividade total (2.1) é, portanto, a soma das condutividades em (2.2) e (2.3). Da
mesma forma, a condutividade do grafeno também pode ser definida como a soma de sua parte real
e complexa, ou seja:
𝜎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝜎𝑟𝑒𝑎𝑙 + 𝜎𝑖𝑚

(2.4)

Em que a parte real, com as aproximações feitas acima, possui apenas contribuições
dos termos interbanda e a imaginária, de termos inter e intrabanda. Pela definição da
permissividade complexa de materiais, temos que:
σ

εcomplexa = εr − i Δω

(2.5)
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Substituindo (2.4) em (2.5), temos que:
εcomplexa = εr +

𝜎𝑖𝑚
Δω

−i

𝜎𝑟𝑒𝑎𝑙
Δω

(2.6)

Na Figura 1 (a), (b), (c), (d), (e) e (f) são mostradas, respectivamente, as condutividades e
constantes dielétricas efetivas em função do potencial químico µ para comprimentos de onda de
1530, 1550 e 1570 nm, que representam o intervalo espectral referente à da banda C, considerandose ℏΓ = 5 meV e T = 300 K. Considerou-se, no cálculo da constante dielétrica, uma espessura de
0,34 nm da camada de grafeno.
Na comparação gráfica entre a evolução da permissividade com a condutividade do grafeno,
observa-se que a parte imaginária da permissividade acompanha o comportamento da variação do
termo real da condutividade. Logo, sendo o objetivo desta dissertação trabalhar com moduladores
que exploram o efeito de variações das perdas do material, é do interesse avaliar exclusivamente a
componente real da curva de condutividade. Em relação a esta curva, foi observado que:
1) A curva tem um perfil de variação equivalente a uma tangente hiperbólica, com uma
região de potencial químico em que a condutividade é máxima e aproximadamente constante, uma
região de queda abrupta, e outra em que ela é próxima de zero e decai suavemente.
2) A melhor eficiência do efeito de variação das perdas é obtido para a região de máxima
variação da condutividade, que ocorre para potencias químicos entre 0,3 a 0,5 eV. Portanto,
dispositivos de modulação devem ser sintonizados neste intervalo, a fim de se obter um melhor
desempenho, tanto em termos de profundidade de modulação como numa melhor eficiência
energética e de tensão de chaveamento do dispositivo.
3) Para os 3 comprimentos de onda considerados, não há variações significativas tanto nas
curvas de condutividade quanto na de permissividade. Logo, para a região equivalente a banda C, é
possível considerar o efeito de dispersão como sendo pouco significativo, permitindo a operação de
moduladores para este intervalo espectral, que representa uma importante janela em dispositivos de
telecomunicações
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Figura 2 - Condutividade elétrica e constante dielétrica em função do potencial químico µ para comprimentos de onda
de 1.53 μm (a,b),1.55 μm (c,d) e 1.57 μm (e,f).
Fonte: Autor.
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2.2

Princípio de Funcionamento dos Moduladores de Eletro-Absorção Baseados em

Grafeno

Os moduladores de eletro-absorção convencionais utilizam o efeito da mudança do
espectro de absorção de alguns materiais com a aplicação de um campo elétrico controlando, desta
forma, a intensidade de luz que se propaga pelo dispositivo óptico. Para os semicondutores, como é
o caso do silício, os efeitos Franz-Keldysh e Stark de confinamento quânticos, comumente usados
em materiais ferro-elétricos e polímeros eletro-ópticos, apresentam uma eficiência muito pequena
na variação de seu coeficiente de absorção [6]. Variações maiores nos índices de refração de
semicondutores só são alcançadas por meio do efeito de dispersão em plasma, que está associado à
variação da concentração de portadores de cargas livres que alteram tanto a parte real quanto a
parte imaginária do índice de refração do material. O modelo de Drude-Lorentz descreve esta
variação do índice de refração em função da concentração de elétrons 𝑁𝑒 e buracos 𝑁ℎ , e a equação
que mostra a variação do coeficiente de absorção 𝛼 do material é dada por [5], [6]:
𝜆2 𝑒 3

∆𝛼 = 4𝜋20𝜀

(

∆𝑁𝑒

3
∗
0 𝑐 𝑛 𝜇𝑒 (𝑚 𝑐𝑒 )²

+𝜇

∆𝑁ℎ
∗
ℎ (𝑚 𝑐ℎ )²

)

(2.7)

Sendo 𝑒, 𝑐, 𝜀0, 𝑛, 𝜇ℎ , 𝜇𝑒 , 𝑚∗ 𝑐𝑒 e 𝑚∗ 𝑐ℎ , respectivamente, a carga elementar do elétron,
a velocidade da luz e permissividade no vácuo, o índice de refração do material, permeabilidades
magnética e massas efetivas associadas aos elétrons e buracos.
Na Figura 3 é feita a representação esquemática deste modulador em sua visão superior
(a) e transversal (b) considerando uma geometria de ressoador anelar. A região +p é dopada
positivamente (buracos) e +n é onde ocorre a dopagem negativa. Contatos elétricos entre as duas
regiões são responsáveis pela diferença de potencial que causa a movimentação dos portadores
livres (alterando as propriedades do silício localmente).
Apesar de este método apresentar uma boa eficiência em termos de velocidade de
chaveamento e não sofrer limitações quanto à largura de banda, o efeito eletro-óptico ainda não se
comparava ao obtido por materiais eletro-ópticos tradicionais, o que resultava em dispositivos
significativamente maiores para atingir a mesma resposta de modulação.
Neste contexto, algumas técnicas alternativas de modulação surgiram e, entre elas, mais
recentemente passou-se a utilizar folhas de grafeno integradas a guias de onda de silício como
moduladores de eletro-absorção.
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Figura 3 - Representação superior (a) e transversal (b) de um modulador de silício que utiliza o efeito de modulação por
dispersão em plasma de portadores de cargas livres.

Como princípio de funcionamento, modificam-se as propriedades de condutividade do
grafeno com a variação de seu potencial químico via aplicação de uma tensão elétrica que, por sua
vez, afeta o coeficiente de absorção do grafeno. Como o processo de mobilidade de carga do
grafeno é muito mais rápido e energeticamente eficiente do que em moduladores de silício dopado,
[20] pode-se obter, portanto, moduladores mais rápidos, de pequeno footprint e cuja tensão
necessária para atingir os níveis desejados de modulação são bem pequenos.
A aplicação de uma tensão no grafeno varia a densidade de portadores, cuja equação é
dada por:
∞

2

𝑛𝑠 = 𝜋ℏ²𝑣² ∫0 𝜀[𝑓𝑑 (𝜀) − 𝑓𝑑 (𝜀 + 2µ𝑐 )]𝑑𝜀

(2.8)

𝐹

ℎ

Sendo ℏ, 𝑣𝐹 𝑒 𝜀 respectivamente a constante de Planck reduzida (2𝜋), velocidade de
Fermi ( ≅ 9.5𝑥105 𝑚/𝑠 ) e a energia dos portadores, mostrada na Figura 4 como função do
potencial químico.
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Figura 4 - Densidade de portadores em função do potencial químico.
Fonte: Autor.

Nos moduladores baseados em grafeno propostos, em sua maioria, adota-se uma
estrutura capacitiva [16], com uma camada de óxido de alumínio entre duas camadas uma de
grafeno. Logo, a equação que dá a tensão necessária para carregar o grafeno é da seguinte forma:

𝑉µ𝑐 =

𝑄µ𝑐
𝐶

,

(2.9)

onde 𝑄µ𝑐 é a carga acumulada nas folhas de grafeno para um potencial químico µ𝑐 , que é dada por:
𝑄µ𝑐 = 𝜌µ𝑐 𝑒𝐴,

(2.10)

onde A é a área da placa do capacitor, 𝑒 é a carga de um elétron e 𝜌µ𝑐 é a densidade de carga para o
potencial químico µ𝑐 . A capacitância C é definida da forma:
𝐶=
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𝜀0 𝜀𝑟,𝑑𝑖𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝐴
ℎ𝑑𝑖𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜

(2.11)

Para 𝐴, 𝜀𝑟,𝑑𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 e ℎ𝑑𝑖𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 sendo, respectivamente, a área, constante dielétrica
relativa e a espessura da camada dielétrica. Substituindo (2.8) e (2.7) em (2.6), tem-se a equação:

𝑉µ𝑐 =

𝜌µ𝑐 𝑒 ℎ𝑑𝑖𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜

(2.12)

𝜀0 𝜀𝑟,𝑑𝑖𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜

E a energia necessária para se variar o potencial químico de µ1𝑐 a µ2𝑐 é dada por:

𝐸µ1𝑐,µ2𝑐 =

2
2
1 (𝑄 µ1𝑐 −𝑄 µ2𝑐 )
2
2𝐶

1

= 4 (𝜌2 µ − 𝜌2 µ ) 𝑒²
1𝑐

2𝑐

ℎ𝑑𝑖𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝐴
𝜀0 𝜀𝑟,𝑑𝑖𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜

(2.13)

Nas Figura 5 (a), (b) e (c) são apresentadas, respectivamente, para diferentes valores de
potencial químico, as curvas de energia em função da espessura do dielétrico para um capacitor de
área fixada em 4.05 μm2 a energia em função da área para uma espessura do material dielétrico fixa
em 7 nm, e a tensão elétrica em função da área do capacitor variando-se a espessura do dielétrico (a
e c) e para o caso de espessura constante do dielétrico de 7 nm variando-se a área (b).
Das equações (2.12) e (2.13), pode-se inferir que:

1. Como é mostrado Figura 5 (a) e (b), energia necessária para variação do potencial
químico de µ1𝑐 para µ2𝑐 , obedece a mesma relação de proporcionalidade para
𝜀𝑟,𝑑𝑖𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 e ℎ𝑑𝑖𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 para o caso da tensão mas, neste caso, depende também
diretamente da área ocupada pelas placas do capacitor;
2. No gráfico da Figura 5 (c) mostra-se que a variação da tensão necessária para se obter
um potencial químico µ𝑐 (tomando como partida o nível de Fermi), é função apenas
da espessura ℎ𝑑𝑖𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 e da constante dielétrica relativa 𝜀𝑟,𝑑𝑖𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 da camada
dielétrica, sendo a primeira uma relação de proporcionalidade direta e a segunda,
inversa;
3. Considerando diferentes potenciais químicos para valores fixos de espessura ou
camada dielétrica, os gráficos da Figura 5 de energia e tensão de chaveamento
crescem de maneira não linear, pois é uma função dependente da densidade de
portadores. Então, quanto maior for o distanciamento do nível de Fermi, maior será a
tensão e energia necessária para uma variação de 0,05 eV do potencial químico.
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Figura 5 - Variação da energia (fJ) em função da espessura (a) e área (b) camada dielétrica e variação da tensão de
chaveamento em função da espessura da camada dielétrica (c) para valores de potenciais químicos variáveis entre 0,3 à
0,5 eV.
Fonte: Autor.
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Isso significa que, para obter um modulador com baixo consumo de potência e que
demande uma tensão para atingir a resposta desejada em profundidade de modulação, deve-se
buscar os seguintes procedimentos, que são:

1. Reduzir a área ativa do dispositivo;
2. Reduzir ao máximo permitido pelas condições de fabricação a espessura da camada
dielétrica do capacitor;
3. Minimizar o intervalo de potencial químico considerado para o chaveamento do
modulador, utilizando, preferencialmente, intervalos na região de maior variação da
condutividade óptica, que no caso de dispositivos cujo comprimento de onda de
operação localizam-se na região espectral da banda C, representam o intervalo de
0,3 a 0,5 eV.
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3

MICROCAVIDADES RESSOADORAS WGM

Neste capítulo serão abordados alguns conceitos básicos relacionados ressoadores
WGM em formato de anel ou microdiscos, que serão utilizados como dispositivos de modulação
neste trabalho, tendo foco prioritário em suas figuras de mérito. Finalmente, será abordada a teoria
de acoplamento crítico, fundamental para a compreensão do mecanismo de modulação óptica será
utilizada nestas estruturas.

3.1

Introdução

O termo Whispering Gallery Modes (WGM) foi inicialmente utilizado por Lord Rayleigh,
no início do século XX, para descrever o fenômeno da propagação de ondas sonoras na região
próxima a superfície de uma galeria, observado na catedral de St. Paul, em Londres [38]. Já no
início do século XX, foram obtidas as equações de auto frequência para este padrão de reflexão em
ondas eletromagnéticas propagando em cavidades esféricas de superfície metálica e dielétrica [39].
Somente no ano de 1961, foi possível observar experimentalmente um padrão WGM no domínio
óptico. No estudo, investigou-se a propagação de um laser em um ressoador cristalino composto de
Sm:CaF2, cuja dimensão era da ordem de alguns milímetros [40]. Apesar disso, apenas no inicio de
1990 esses dispositivos passaram a ser estudados extensivamente e com isso, surgiram muitas
aplicações tecnológicas no domínio óptico [41]. Entre suas principais características estão
capacidade de confinar energia com baixas perdas (alto fator de qualidade) e modos de propagação
de pequeno volume, permitindo a fabricação de estruturas de dimensões bastante reduzidas e que
operam para comprimentos de onda na região da banda C, possibilitando, desta forma, uma fácil
integração em componentes de chip, para aplicações como dispositivos de sensoriamento,
moduladores ou filtros ópticos, dentre muitos outros [42], [43]. Estes ressoadores, além de
apresentarem geometria esférica, podem assumir formatos cilíndricos, discos, anéis, toróides, entre
os mais comuns.
Neste trabalho, optou-se por geometrias de discos e anéis, que são mais utilizadas em
dispositivo de modulação [8], [43]. Logo, para as equações que definem os principais parâmetros
característicos destes dispositivos (comprimento de onda de ressonância, largura de banda de meia
altura, fator de qualidade, Free Spectral Range, finesse), assim como o mecanismo de transferência
de energia por acoplamento evanescente entre um barramento e um ressoador (teoria do
acoplamento crítico), serão considerados, a priori, para estas configurações geométricas.
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3.2

Parâmetros Caracterizadores dos Ressoadores

Por serem dispositivos de alta seletividade e bom potencial para miniaturização, os
ressoadores em formato anelar, disco ou toróide têm sido utilizados como componentes de sistemas
de multiplexação de comprimento de onda (WDM), especialmente para moduladores e filtros
ópticos [7], [8]. O dispositivo funciona como um armazenador de energia para um comprimento de
onda de ressonância, que ocorre quando a seguinte condição é satisfeita:
𝑛𝑒𝑓𝑓 𝐿 = 𝑚𝜆𝑟𝑒𝑠𝑠

(3.1)

Sendo 𝑛𝑒𝑓𝑓 o índice efetivo do guia, L o perímetro médio do ressoador, 𝜆𝑟𝑒𝑠𝑠 o
comprimento de onda de ressonância e m um múltiplo inteiro deste comprimento de onda, que
representa o número azimutal do modo.
Além da condição de ressonância, outros parâmetros que caracterizam um ressoador
serão apresentados a seguir.

a) Faixa Espectral Livre (ou Free Spectral Range, FSR)

O FSR do ressoador dá a distância espectral entre duas regiões de ressonância do
dispositivo, definida da seguinte forma:

𝐹𝑆𝑅 =

𝜆²𝑟𝑒𝑠𝑠

(3.2)

𝑛𝑔 𝐿

Em que 𝜆𝑟𝑒𝑠𝑠 e 𝐿 foram definidos anteriormente e 𝑛𝑔 representa o índice de refração de
grupo que se propaga na cavidade, definido matematicamente da forma:

𝑛𝑔 = 𝑛𝑒𝑓𝑓 − 𝜆0

𝑑𝑛𝑒𝑓𝑓
𝑑𝜆

(3.3)

O FSR é uma importante figura em se tratando de moduladores, pois define a região do
espectro permitida para alocação de canais de modulação sem que ocorra uma interferência com
outras ressonâncias daquele dispositivo. Essa interferência, por sua vez, é a causa distorções na
transmissão daquele sinal, impedindo uma leitura correta da informação enviada pelo modulador.
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Portanto, para um ressoador que se comporte como um dispositivo de modulação, é
vantajoso que seu FSR seja o maior possível, pois isso permite uma maior quantidade de canais de
modulação em que se pode compactar na região espectral de operação.

b) Fator de Qualidade

O fator de qualidade (Q) de um ressoador permite avaliar o quão seletivo é este
dispositivo para um determinado comprimento de onda. Como definição geral, tem-se a seguinte
equação:
𝑃𝑜𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑄 = 𝜔𝑟𝑒𝑠𝑠 𝑃𝑜𝑡

𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑎

(3.4)

Ou seja, o fator de qualidade quantifica o grau de confinamento de energia no interior
da cavidade ressoadora. Portanto, quanto menor forem as perdas da cavidade, maior será o seu Q.
Em dispositivos de modulação utilizando cavidades ressoadoras acopladas a um outro guia de
onda, a equação 3.3, em termos de seus de seus parâmetros de transmissão, é definida da seguinte
forma:
𝜆

𝑄 = ∆𝜆 𝑟𝑒𝑠𝑠 ,
𝐹𝑊𝐻𝑀

(3.5)

onde ∆𝜆𝐹𝑊𝐻𝑀 é definido como a região espectral do centro da ressonância em que a transmissão
máxima cai pela metade. Em dispositivos ressoadores acoplados a barramentos, esta definição pode
ser feita em termos de coeficientes de transmissão, acoplamento e perda do ressoador
denominados, respectivamente, pelas variáveis 𝑘, 𝑡 e α (definidos com mais detalhes na próxima se
secção, que aborda a teoria do acoplamento crítico). Para a estrutura de modulador desta cavidade,
tendo um ressoador acoplado a um único guia de onda, temos a definição dada por [43]:

∆𝜆𝐹𝑊𝐻𝑀 =

(1−𝑡α)𝜆²𝑟𝑒𝑠𝑠
𝜋𝑛𝑔 2𝜋𝑅√(𝑡α)

(3.6)

E substituindo a equação (3.6) em (3.5), o fator de qualidade é agora definido da forma:

𝑄=
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(1−𝑡α)
𝜆𝑟𝑒𝑠𝑠 𝜋𝑛𝑔 2𝜋𝑅√(𝑡α)

(3.7)

Ao se estudar os sistemas com ressoadores WGM (para os quais se tem uma
transferência de energia por acoplamento de onda evanescente) esta definição de fator de qualidade
é muito importante. Estabelecendo alguns desses coeficientes, é possível obter informações de suas
características de transferência e armazenamento de energia com a determinação de apenas um
desses coeficientes.

c) Finesse

A finesse de um ressoador é definida por:

𝐹=

𝐹𝑆𝑅
∆𝜆𝐹𝑊𝐻𝑀

(3.8)

Isto quer dizer que uma maior finesse de um dispositivo o tornará mais eficiente em
termos de compactação de canais, pois estes ressoadores terão alta seletividade e uma grande
distância entre as regiões ressonância.

3.3

Acoplamento Crítico

A manipulação da transferência de energia entre um guia de onda e uma estrutura
ressonante, como micro anéis, toróides e microdiscos é muito importante em termos de aplicações
tecnológicas, especialmente em estruturas moduladoras ou sensores.
No caso dos moduladores, que é o foco deste trabalho, a modificação da condição de
acoplamento crítico entre um guia de onda e um ressoador, seja por deslocamento espectral da
ressonância ou variação das perdas ópticas do ressoador com a aplicação de uma tensão elétrica,
gera mudanças no padrão da intensidade da onda transmitida para a porta de saída (representada na
Figura 6 pela porta 2) obtendo, assim, uma modulação de intensidade da onda.
Neste capítulo, será estudada a teoria do acoplamento crítico [44], [45] analisando as
condições necessárias para que esta condição seja estabelecida. Na Figura 6, está ilustrado o
esquema de transferência de energia entre um ressoador e um barramento, bem como seus
coeficientes de transmissão, acoplamento e perdas da cavidade.
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Figura 6 - Representação esquemática do acoplamento entre um guia de onda e um ressoador.
Fonte: Autor

É considerada uma representação genérica de um barramento acoplado a um ressoador
curvo. Para a condição ideal de transferência de energia (em que as ondas se propagam em apenas
uma direção do guia e a potência óptica total da região de acoplamento que entra é igual à potência
de saída), temos o sistema representado pela matriz:
𝑏
𝑡
( 1) = ( ∗
𝑏2
−𝑘

𝑘 𝑎1
)( )
𝑡 ∗ 𝑎2

(3.2.1)

onde 𝑡 𝑒 𝑘 representam, respectivamente, as constates de transmissão e de acoplamento entre os
guias, sendo que:
|𝑡|2 + |𝑘|2 = 1

(3.2.2)

E como condição de circulação no interior do anel, tem-se a expressão dada por:
𝑎2 = 𝑏2 𝛼𝑒 𝑖𝜃
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(3.2.3)

onde α e θ representam, respectivamente, o fator de perda (ou ganho) e a diferença de fase da onda
por circulação no interior do anel. Substituindo (3.3) e (3.2) em (3.1), considerando-se a relação de
substituição
|𝑡|2 = 1 − |𝑘|2,
pode-se obter as seguintes expressões para as amplitudes 𝑏1 e 𝑎2:
−𝛼+𝑡𝑒 −𝑖𝜃

𝑏2 = −𝛼𝑡 ∗ +𝑡𝑒 −𝑖𝜃
−𝛼𝑘 ∗

𝑎2 = −𝛼𝑡 ∗ +𝑡𝑒 −𝑖𝜃

(3.2.4)

(3.2.5)

E uma vez que, sem perda de generalidade, pode-se considerar o valor da onda de
entrada a1 como unitário, temos que a transmissão da porta 1 para a porta 2 é dada por:
α2 +|t|2 −2α|t| cos(θ)

𝑏

T = | 𝑎1 |2 = |𝑏1 |2 = 1+α2 |t|2 −2α|t| cos(θ)
1

(3.2.6)

E na condição de ressonância, onde θ = mπ para m inteiro, tem-se que:
α2 +|t|2 −2α|t|

(α−|t|)2

T = 1+α2 |t|2 −2α|t| = (1−α|t|)2

(3.2.7)

Com isso, obtém-se a equação da transmissão em função apenas de α e t. Pela equação
em (3.7), pode-se ver que:
T = 0 quando α = t ,

sendo esta a condição para o acoplamento crítico.
Na Figura 7 é mostrada graficamente a transmissão T em função do α do ressoador
para os valores de t = 0.8, 0.85, 0.9, 0.95 e 0.99. É possível observar uma variação rápida do perfil
de transmissão para α > αcrítio para todos os valores de t. Entretanto, quando α < αcrítico , a
variação do perfil de T é mais suave quanto menor for o valor de t. Logo, para valores de t
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próximos de um, a transmissão do dispositivo será bastante sensível às variações do coeficiente α
em relação a seu valor crítico, tanto em termos de redução como aumento. Mas, à medida que o
valor de t se distância de 1, o perfil de transmissão do gráfico para a região próxima ao
acoplamento crítico irá variar sensivelmente apenas com o afastamento à direita, ou seja, com a
redução das perdas do ressoador. Ao se projetar um ressoador, saber as características da curva de
transmissão possibilita um controle mais eficiente deste dispositivo, uma vez que, conhecendo o
perfil de variação desta curva, é possível definir o controle mais efetivo das perdas do ressoador,
tendo como objetivo obter melhores variações curva de transmissão, seja por meio do aumento ou
diminuição do coeficiente de perdas.

Figura 7 - Variação da transmissão T em função de α.
Fonte: Autor.
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4

RESULTADOS

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados das simulações realizadas.
Também será descrito o procedimento de otimização das estruturas, assim como as condições de
contorno.

4.1

Software Utilizado

As simulações foram feitas utilizando o software comercial COMSOL Multiphysics
versão 3.5a, que se baseia no método dos elementos finitos para a discretização espacial. No caso
específico deste trabalho, foi utilizado o módulo RF para análise de problemas envolvendo
soluções estacionárias no domínio da frequência, para o cálculo dos índices efetivos, e na análise
tridimensional da propagação do campo na estrutura investigada. A escolha por se fazer a análise
em 3D em detrimento de sua simplificação bidimensional ocorreu devido a imprecisões da
aproximação feita via método do índice efetivo para o caso estudado. Então, trabalhou-se com um
contraste de índice de refração bastante elevado, o que, por sua vez, não permitiu uma
representação fidedigna do confinamento modal do ressoador, e isso forneceu resultados
imprecisos para as figuras características do dispositivo.

4.2

Estruturas de Moduladores Investigadas

Neste trabalho, foram propostas duas estruturas de moduladores baseados em grafeno
utilizando o mesmo efeito de controle de sua condutividade óptica (via aplicação de uma tensão
elétrica).
Para primeiro modulador, foi proposto um dispositivo cuja condição de acoplamento crítico
foi ajustada a um potencial químico do grafeno equivalente a 0,3 eV e, para o modulador ligado,
sintonizado a 0,5eV Este intervalo entre os potenciais químicos para os estados desligado/ligado
representa a região variação abrupta na condutividade real do grafeno, permitindo a obtenção de
uma relação otimizada em termos de tensão de chaveamento e consumo de potência por bit.
O objetivo desta primeira estrutura investigada é mostrar, baseado no modulador proposto
por Midrio et al. [20], ser possível obter um dispositivo de modulação óptica de igual sintonia para
o acoplamento crítico (potencial químico de 0,3 eV) para um raio médio reduzido à metade, e ainda
conseguir preservar satisfatoriamente a principal figura de mérito deste dispositivo de modulação
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(excepcional desempenho em profundidade de modulação), adicionando as vantagens de se
trabalhar com dispositivos de menor footprint, que são seu menor consumo de potência e FSR mais
largo.
Para a maior parte das simulações, foi adotado um ressoador com raio externo de 2,58 μm.
Foi considerada, baseado nos cálculos de ressoador cuja largura do guia corresponde a 400 nm [20],
que as perdas por curvatura de um ressoador de raio médio entre 2,3 μm a 2,5 μm são uma ordem
de grandeza inferior às causadas pela absorção óptica do grafeno correspondente a um potencial
químico de 0,3 eV. Portanto, considerando esta configuração de guia, a contribuição das perdas
representa uma redução no controle total das perdas do dispositivo e por isso, interfere no seu
desempenho em profundidade de modulação. Nesta investigação, pretende-se mostrar que com
ajustes adequados na geometria do modulador é possível minimizar esta degradação, aumentando,
por consequência, o potencial de miniaturização deste dispositivo.
Na segunda estrutura, é investigado o mecanismo de modulação inverso, ou seja,
sintonizando o acoplamento crítico do ressoador para o grafeno em uma região de potencial
químico próxima de 0.5 eV (estado desligado) e de 0,3 eV correspondente ao estado ligado.
O raio externo para os ressoadores desta estrutura foi o mesmo da primeira,
possibilitando uma melhor avaliação comparativa entre ambas. A escolha de um ressoador para um
o grafeno com 0,5 eV de potencial químico (representando uma configuração com perdas internas
reduzidas) é feita no sentido de se avaliar a variação do desempenho da profundidade de
modulação e outras figuras de mérito do dispositivo discutindo, as possíveis vantagens em relação
à primeira estrutura. Foram realizadas simulações para diferentes parâmetros geométricos de
largura do barramento (w1) e região angular de grafeno no ressoador (θgraf), e largura do ressoador
(W) com a finalidade de maximizar a eficiência do dispositivo.
Para ambos os dispositivos investigados, foi desconsiderado o fator de perda associadas
ao espalhamento devido a rugosidade de guias de onda fabricados, por conta das imperfeições nos
processos de fabricação. De fato, para os raios considerados neste trabalho, este fator representa
uma parcela pouco significativa das perdas totais e pode ser desconsiderado nos cálculos, mesmo
para um dispositivo real [46], [47].
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4.3

Condições de Contorno

Como condições de contorno, com exceção da região das portas de entrada e saída,
toda a região de fronteira externa foi definida como Scattering Waves para o caso do campo
incidente evitando-se, assim, a reflexão de radiação. As regiões de fronteira da caixa
computacional que representam as portas 1 e 2 foram excitadas com um modo quasi-TE com
propagação na direção x e componentes Ey e Ez, calculado por meio do módulo RF Perpendicular
Waves do COMSOL Multiphysics.

4.4

Obtenção da Condição de Acoplamento Crítico

Como abordado no capítulo 3 a respeito das cavidades ressoadoras, ajustar o modulador
para a condição de acoplamento crítico é essencial para maximizar a performance do dispositivo, já
que, por definição, atinge-se esta condição quando a transmissão de energia na porta de saída é
nula. Isto permite uma maior razão de transmissão do modulador em seus estados ligado/desligado
[44]. Esta condição, assim como definida anteriormente, quando α (que representa o fator de perdas
do ressoador em uma volta de propagação da onda ressonante) iguala-se ao coeficiente de
transmissão t. Para os casos estudados neste trabalho, a sintonização para esta condição foi
realizada das seguintes formas (envolvendo o coeficiente de transmissão t e as perdas do
ressoador α):
I) Fixando t e variando α
Mantendo-se fixo o coeficiente de transmissão, varia-se o α aumentando/diminuindo as
perdas até a obtenção do valor mínimo na transmissão do parâmetro de espalhamento S21(definido
pela razão entre a potência da onda detectada na porta de saída em relação à potência total, que
incide pela porta de entrada). Definindo-se o gap do dispositivo e a geometria do ressoador,
variaram-se as perdas do ressoador com o acréscimo gradativo da secção angular de grafeno, (com
passos de 5° para cada simulação) até obtenção da transmissão mínima na porta de saída. Neste
caso, a condutividade do grafeno é ajustada para o equivalente a potencial químico de 0,3 eV,
calculado segundo a parte real da condutividade, obtida pela fórmula de Kubo;
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II) Fixando α e variando t
Estabelecendo um valor fixo para as perdas do ressoador, variou-se o valor de t por
meio da alteração da distância de separação entre o ressoador e o barramento, até a obtenção do
valor mínimo da transmissão do parâmetro de espalhamento S21. Neste caso, inicialmente definiuse a geometria do ressoador e a secção angular contendo grafeno como um valor fixo, ajustado para
um equivalente de potencial químico de 0,5 eV e, para igualar o valor de α ao de t, variou-se o gap
entre o ressoador e o barramento, em passos de 10 nm para cada simulação, partindo-se de um
valor inicial de 150 nm até a obtenção do valor mínimo na transmissão, que configura a condição
mais próxima possível ao acoplamento crítico.

4.5

Secção Transversal e Aproximação de Homogeneização

A estrutura adotada para os ressoadores baseados em grafeno nas diferentes simulações
feitas neste trabalho tem uma configuração transversal similar à adotada por Midrio et al. [20] e Liu
et al. [15] e, genericamente, é definida da seguinte forma: um guia de onda de silício, cuja altura é
fixa e igual a 220 nm, e largura w1, a ser definida nas simulações. Acima do guia de silício, há uma
camada de grafeno, com espessura de 0,34 nm, uma camada dielétrica de alumina com 7 nm de
espessura e outra camada de grafeno com a mesma espessura que a primeira. Foi adotado, para os
índices de refração do silício, sílica e a alumina, os valores experimentais obtidos respectivamente
em Salzberg and Villa [48], Malitson [49] e Malitson and Dodge [50].
Uma vez que as simulações foram feitas em três dimensões, demandam-se elevados
custos computacionais de memória e processamento e a reprodução geométrica destas camadas na
simulação seria inviável com os recursos disponíveis. Para contornar este problema, essas
estruturas, inicialmente de quatro camadas, foram substituídas por guias de onda de uma única
camada realizando a seguinte aproximação: inicialmente, calcula-se o modo fundamental quasi-TE
do guia reproduzindo a estrutura com todas as quatro camadas e escolhendo adequadamente a
condutividade do grafeno equivalente ao potencial químico que se queira sintonizar. Depois, obtido
o índice efetivo deste modo, substitui-se a estrutura integral por um guia homogêneo de uma única
camada, cuja parte real do índice de refração é a mesma do silício, acrescido de uma parte
imaginária, que representa o fator de perdas da estrutura com as camadas de grafeno. Este valor
complexo deve ser tal que, calculando-se o modo quasi-TE da estrutura homogênea, esteja o mais
próximo possível da estrutura sem aproximações. Com isso, uma vez que as camadas de grafeno e
alumina são extremamente finas comparadas ao guia de silício e estão fora do núcleo de
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guiamento, sua contribuição na alteração da parte real do modo é desprezível, sendo, portanto,
dominante a contribuição ao fator de perdas da estrutura.
A ilustração esquemática do processo de homogeneização é representada na Figura 8,
para uma estrutura de guia com as camadas de grafeno e alumina sem aproximações (a) e
homogeneizado (b). Na Figura 9 (a), (b) e (c), são apresentadas as curvas de dispersão para a região
espectral correspondente à banda C (1530 a 1570 nm) para os índices de refração real e imaginário
de um guia de largura W = 600 nm de silício puro e para a estrutura inteira com grafeno e alumina,
ajustado a potenciais químicos de 0,3 e 0,5 eV e, na Figura 9 (d), é apresentada a curva de variação
da parte imaginária do índice de refração em função do potencial químico, para valores entre 0 a
0,65 eV em um guia de onda de largura W = 600 nm e comprimento de onda de ressonância
λress = 1544,6 nm, que representa aproximadamente a faixa de ressonância dos ressoadores
simulados para estas dimensões de guia de onda. As aproximações para os guias homogêneos
foram realizadas considerando os valores correspondentes aos mais próximos obtidos nos guias de
onda com todas as camadas. Foi considerada, prioritariamente, a convergência da parte imaginária
do índice efetivo (que fornece as características de perdas do guia devido à interação do modo com
o grafeno).
Como segunda aproximação, foi considerando que, uma vez que os modos radiais que
se propagam no interior do ressoador diferem em seu perfil modal em um ligeiro deslocamento na
direção radial em comparação a guias de onda retos de mesma largura, a interação com o grafeno,
que ocorre na direção vertical do guia, é aproximadamente a mesma, e por isso, foi possível
considerar o mesmo coeficiente de perdas. Na Figura 10 é apresentado o módulo do campo elétrico
normalizado na direção radial para um guia reto, e um guia do ressoador para uma largura de
W = 600 nm e λress = 1545 nm. Observa-se um perfil de distribuição radial de campo ligeiramente
deslocado à direita no ressoador em relação ao modo de um guia de onda reto que, em termos de
índice de refração efetivo, representa uma variação de 2,56 para 2,57. Isso mostra que é razoável
considerar, no caso do ressoador com este raio, os dois perfis modais como sendo
aproximadamente os mesmos e, portanto, o coeficiente de perdas dos guias com grafeno como
sendo os mesmo para os dois guias.
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Figura 8 - (a) Guia de onda de silício com duas camadas de grafeno, de espessura hg = 0,34 nm e uma camada de
alumina de espessura ha = 7nm; (b) Aproximação de homogeneização da estrutura proposta na figura (a).
Fonte: Autor.
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Figura 9 - (a) Curvas de dispersão dos índices de refração real para um guia sem grafeno (vermelha) e com grafeno em
potenciais químicos ajustados a 0,3 (verde) e 0,5 (azul) eV para uma largura de W = 600 nm; (b) Curva de dispersão da
parte imaginária do índice de refração para um potencial químico de 0,5eV; (d) Curva de variação do índice de refração
imaginário em função do potencial químico para um guia de largura W = 600 nm e λress = 1544,6 nm.
Fonte: Autor.

Figura 10 - Distribuição do módulo do campo elétrico normalizado para um guia de onda (azul) e ressoador (verde) para
W = 600 nm e λress = 1544,6 nm.
Fonte: Autor.
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4.6

Acoplamento Crítico Ajustado para um Potencial Químico de 0,3 eV

Esta configuração, inicialmente proposta por Midrio et al. [20] para um raio médio de
5µm, consiste em um barramento de espessura h = 220 nm e largura w1, acoplado a um ressoador,
de mesma espessura h e largura W (separado do barramento por uma distância g) que é preenchido
por uma secção angular de grafeno considerando-se um potencial químico de 0,3 eV. Esse
potencial corresponde à condutividade óptica ainda próxima ao do nível de Fermi.
A região angular do ressoador contendo grafeno é definida para sintonia mais próxima
possível ao acoplamento crítico. Neste caso, se trabalha para a condição de acoplamento crítico de
um ressoador com mais perdas intrínsecas. Isso permite, por sua vez, uma estrutura de modulação
com maior largura de banda o que, dentre inúmeras vantagens ao dispositivo, elimina-se a
limitação em se trabalhar a taxas de modulações mais altas devido a diminuição do tempo de meia
vida do fóton no interior da cavidade (fator que limita a máxima velocidade de modulação do
dispositivo) [13] e, adicionalmente, permite-se obter um ressoador menos sensível a variações de
ressonância causadas pela sensibilidade térmica do silício que, em moduladores de largura de
banda estreita, aumenta consideravelmente o consumo de potência global do dispositivo [15], [9].

Figura 11 - Vista superior (a) e secção transversal (b) do modulador.
Fonte: Autor.
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4.7

Otimização Geométrica do Ressoador

No processo de otimização deste modulador, buscou-se obter um dispositivo com uma
geometria mais adequada à preservação de sua profundidade de modulação para ressoadores com
raios menores que 3 μm uma vez que, para esta configuração de modulador, a fração de perdas
associadas à curvatura do guia e a redução do acoplamento de energia entre o barramento e o
ressoador são responsáveis pela redução da razão de entre a transmissão de energia do modulador
desligado para o seu estado ligado. A escolha de um ressoador com raio externo de 2,58 μm foi
feita considerando o cálculo para um guia de silício (imerso em substrato e superstrato de sílica) de
400 nm de largura a 220 de altura [20], as perdas por curvatura de um ressoador com raio médio de
aproximadamente 2,4 μm são uma ordem de grandeza menor às associadas ao grafeno para um
potencial químico de 0,3 eV. Portanto, para obter-se a estrutura otimizada, seguiram-se, passo a
passo, os seguintes procedimentos:

a) Minimização das perdas intrínsecas provocadas pela curvatura do ressoador

Como é bem conhecido na literatura, ressoadores WGM em formato de disco, em
comparação com os de geometria em anel, tem maior fator de qualidade uma vez que estas
cavidades não possuem fronteiras associadas ao seu raio interno (inexistentes), que apresentam
menores perdas globais de curvatura e espalhamento dos modos radiais [51], [52]. Portanto, o
procedimento de minimizar as perdas intrínsecas do dispositivo deve ser dividido em partes, que
são:

a.1) Estabelecer a maior largura do ressoador que permita apenas a propagação de
modos radiais de primeira ordem

Esses ressoadores em formato de disco, apesar de eliminarem o fator de perda
provocado pela interação do modo com uma das paredes guia, permitem a propagação de modos
radiais de ordens mais altas. Tendo em vista que cada modo possui distribuição campo distinta, os
índices efetivos são diferentes e, portanto, suas ressonâncias ocupam o espectro de frequência de
forma desordenada. Isto, por sua vez é responsável pela redução do FSR do dispositivo, sendo
indesejado que ocorra para um dispositivo de modulação, uma vez que esta é uma das mais
importantes figuras de mérito.
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A resolução deste problema está em se adotar um ressoador em anel de maior largura,
que permita a propagação do modo radial de primeira ordem com o mínimo de interação possível
com as paredes de seu raio interno e que seja capaz de atenuar fortemente os modos de mais altas
ordens, no limite de sua total supressão.
Para delimitar esta largura W máxima para o dispositivo, na Figura 12 (a) são traçadas
as curvas de dispersão do comprimento de onda de ressonância em função do raio interno do
ressoador (considerando o raio externo como sendo de 2,58 µm para todos os ressoadores
simulados) para o modo radial de primeira ordem e número azimutal m = 24 e o modo radial de
segunda ordem de número azimutal m = 20. Nas Figura 12 (b), (c), (d) e (e), são mostradas as
distribuições da norma do campo elétrico para estes dois modos para larguras de 1000 nm e
600 nm.
Pelo gráfico da Figura 12 (a), observa-se que à medida que se reduz a largura do
ressoador, há um deslocamento decrescente do comprimento de onda de ressonância deste modo,
que de acordo com a equação (3.1) (que relaciona o seu índice efetivo com o comprimento de onda
de ressonância, modo azimutal e perímetro médio do ressoador), mostra-se que esta variação
significa uma diminuição do índice efetivo, que ocorre devido ao aumento da interação do modo
com as paredes do seu raio interno, diminuindo o confinamento modal.
Para o modo de primeira ordem, esta curva é praticamente constante até uma largura de
700 nm (raio interno de 1,88 µm), ponto no qual o índice efetivo passa a decrescer, ainda que de
forma lenta, até uma largura de 500 nm (raio interno de 2,08 µm), onde seu decrescimento passa a
ser mais acentuado. Para o modo de segunda ordem, a partir de 1000 nm (raio interno de 1,58 µm)
observa-se uma variação bastante acentuada.
Na análise do perfil da norma do campo elétrico, é possível observar que para uma
largura de 600 nm (raio interno de 1,98 µm), o campo do modo de segunda ordem interage
fortemente com as paredes internas e praticamente se extingue para larguras menores, enquanto o
modo de primeira ordem ainda interage fracamente com as paredes do raio interno por isso, neste
ponto, foi estabelecido o valor de corte para a largura máxima desta geometria para um dispositivo
que funcione como modulador óptico.
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Figura 12 - (a) Curva de dispersão do modo radial de primeira (verde) e segunda (azul) ordem em função da largura W
do ressoador; Norma do campo elétrico (V/m) para (b) W = 1 µm, λ = 1,5617 μm, (c) W = 1 µm, λ = 1,548 μm,
(d) W = 0,6 µm, λ = 1,5446 μm e (e) W = 0,6 µm, λ = 1,407 μm.
Fonte: Autor.

a.2) Verificar quantitativamente a redução das perdas do dispositivo em relação aos de
raios menores

Uma vez estabelecida a largura mínima para um ressoador com propagação apenas de
modos radiais de 1ª ordem, é importante verificar se o ganho em termos de redução das perdas
intrínsecas do dispositivo ainda é relevante se comparado a ressoadores de menor largura. Por esta
razão, foram analisadas as variações das perdas, via cálculo de suas larguras de banda de -3 dB
(∆𝜆𝐹𝑊𝐻𝑀 ), para ressoadores de diferentes larguras W = 600 nm, W = 500 nm e W = 400 nm,
considerando, respectivamente, λress = 1544,6 nm, λress = 1556,9 nm e λress = 1532 nm, que foram
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escolhidos com valores próximos propositalmente, a fim de minimizar a dependência espectral na
resposta do dispositivo em relação a esta variável.
Na Figura 13, podemos observar a evolução da largura de banda, que aumenta em
quase cinco vezes, passando de 0,089 nm considerando um W de 600 nm até 0,422 nm para
W = 400 nm, nos permite inferir, segundo os cálculos que relacionam as perdas do dispositivo com
a largura de banda [43], [44], que houve um aumento proporcionalmente equivalente nas perdas do
ressoador, indicando uma redução bastante significativa, o que justifica, assim, a escolha desta
geometria em detrimento de um anel com a mesma largura do barramento, que comumente é
adotada para ressoadores WGM.

Figura 13 - Largura de banda em função da largura W do ressoador.
Fonte: Autor.

b) Melhorar o acoplamento entre o barramento e o ressoador em função da largura w1
do barramento e distância de separação

Como pontuado inicialmente, ao se adotar um ressoador de raio reduzido, diminui-se,
por consequência, o acoplamento de energia, considerando uma mesma separação e diminui, por
fim, a quantidade de grafeno para a condição de acoplamento crítico, comprometendo seu
desempenho em termos de profundidade de modulação. Logo, com objetivo de investigar a
evolução desta variável para a condição de acoplamento crítico em função de variações
geométricas, foram feitas simulações para um ressoador de altura igual a h = 220 nm, largura
W = 600 nm e comprimento de ressonância na faixa de 1544,5 (+-0,2) nm, para larguras w1 dos
barramentos entre 400 a 320 nm em variações de 20 nm cada, e considerando três parâmetros g de
separação entre ressoador e barramento, de 80, 100 e 120 nm.
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Como observado na Figura 14 e na Figura 15, há uma relação inversamente
proporcional entre separação do dispositivo e constante de acoplamento, onde para cada valor de
gap considerado, há um deslocamento positivo constante desta curva à medida que se diminui a
distância de separação sendo, portanto, vantajoso reduzir ao máximo esta separação, dentro dos
limites possíveis de fabricação atual.

Figura 14 - Secção angular de grafeno em função da largura w1 do barramento, parametrizado para as distâncias de
separação entre barramento e ressoador g = 80, 100 e 120nm.
Fonte: Autor.

Figura 15 - Mínimo de ressonância do modulador ligado em função da largura w1 do barramento, parametrizado para as
distâncias de separação entre barramento e ressoador g = 80, 100 e 120nm.
Fonte: Autor.
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Já em relação à largura do barramento, observa-se a mesma evolução inversamente
proporcional com sua diminuição, entretanto, este ganho em termos de melhor acoplamento tende a
uma saturação quando o barramento atinge um w1 = 340 nm. Isso acontece porque, ao mesmo
tempo em que se aumenta a fração de energia evanescente do barramento, aumentando o
comprimento de interação com o ressoador, ocorre, com a diminuição dessa largura, um pior
casamento de fase entre os guias, o que contribui para o efeito inverso.
Em relação à curva do mínimo de transmissão para o modulador em seu estado ligado,
que nos fornece a profundidade de modulação do dispositivo, é possível ver que, especificamente
para a curva de menor distância de separação, há um ponto de saturação para um w1 menor do que
a evolução da quantidade de grafeno, que ocorre porque à medida que o aumento da quantidade de
grafeno no ressoador passa a representar um aumento significativo das perdas intrínsecas do
dispositivo, isto diminui a transmissão máxima do modulador em seu estado ligado. Por fim, as
investigações feitas por meio da evolução destas curvas nos permitem concluir que:

1. A redução da distância é vantajosa para o aumento do acoplamento do dispositivo,
pois obedece a uma razão de inversa de proporcionalidade que mesmo para distâncias muito
pequenas, não chega a seu ponto de saturação. Entretanto, ao se projetar um modulador, deve-se
levar em consideração a dificuldade na fabricação de dispositivos com separação inferior a 100 nm,
uma vez que seu controle passa a ser cada vez mais difícil [53];

2. Reduzir a largura w1 do barramento pode gerar ganhos na resposta do dispositivo,
entretanto, há uma limitação neste procedimento, uma vez que a redução desta largura para um
ressoador cujas dimensões de raio externo e interno são fixas diminui o casamento de fase entre os
guias, que contribui para o efeito inverso. Para um ressoador de largura W = 600nm, o acoplamento
máximo para um barramento w1 = 340 nm;
3. Observa-se, por fim, que o aumento da quantidade de grafeno para o acoplamento
crítico (devido ao aumento da energia acoplada ao ressoador) não se reflete obrigatoriamente em
uma resposta mais eficiente em profundidade de modulação. Tendo em vista que, aumentando a
fração de energia acoplada, diminui-se o coeficiente t, o que suaviza a variação da curva de
transmissão em função de α. Esta curva, mudança gera uma degradação ou saturação sua
performance em profundidade de modulação. Para a geometria estudada neste trabalho, a saturação
ocorre para uma secção angular de grafeno de entre 75 a 100 graus.
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c) Análise e Comparação das Figuras de Mérito do Modulador Otimizado

Ao final, obteve-se como geometria otimizada para este dispositivo um modulador de
w1 = 340 nm, g = 100 nm e W = 600 nm e a região de grafeno, para o ressoador em seu
acoplamento crítico, equivalente a uma região angular de 75º, e foi plotada na Figura 16 (a) as
curvas de transmissão do dispositivo em seu estado desligado (μc = 0,3 eV) e ligado (μc = 0,5 eV) o
como ilustração gráfica da profundidade de modulação deste dispositivo.

Figura 16 - (a) Curvas de Transmissão para o modulador em seu estado ligado (μ = 0,5 eV) e desligado (μ = 0,3 eV) em
função do comprimento de onda; (b) Figuras de mérito do modulador.
Fonte: Autor.

A partir destes parâmetros, é possível obter outras figuras de mérito importantes deste
modulador, mostradas na tabela da Figura 16 (b), como seu consumo de potência (obtida por meio
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da equação 2.13, considerando a área do capacitor como a região do ressoador contendo grafeno),
tensão de variação entre os estados ligado/desligado (equação 2.12), largura de banda (segundo a
definição de ∆𝜆𝐹𝑊𝐻𝑀 ) e seu FSR (calculado pela diferença espectral entre o modo azimutal m = 25
e m = 24), características que permitem inferir as qualidades do dispositivo como uma tecnologia
de modulação eficiente.
Avaliando os valores obtidos para este dispositivo é possível observar que, com os
ajustes de otimização feitos, obteve-se um modulador com grande eficiência em termos de
consumo de potência e tensão de chaveamento, preservando em patamares razoáveis sua
profundidade de modulação e largura de banda, permitindo uma operação eficiente como
modulador de alta velocidade. Adicionalmente, sua dimensão reduzida garante FSR bastante largo
ao modulador, que também é importante para a maior alocação de canais de modulação,
aumentando a taxa agregada de transmissão.

d) A Influência da Largura do Ressoador na Resposta do Dispositivo

Uma vez definida a configuração padrão deste dispositivo, é importante que se faça
uma avaliação quantitativa de como varia o seu desempenho à medida que se aumenta o raio
interno do anel até o ponto em que o barramento e o ressoador passam a ter larguras similares,
obtendo-se, portanto, o melhor casamento de fase. Como explicado anteriormente, a escolha de um
ressoador de maior largura foi feita no sentido de minimizar as perdas e, com isso, ter um
dispositivo mais eficiente em profundidade de modulação.
Para os ressoadores simulados, buscou-se manter a mínima variação espectral entre as
ressonâncias, a fim de obter resultados que sofressem influências pouco significativas em relação a
esta variável. Para isso, buscou-se ajustar as ressonâncias para valores próximos ao do ressoador de
maior largura (600 nm), sem alterar, inicialmente, o raio externo do dispositivo (2,58 µm).
Entretanto, para o caso de um ressoador de largura W = 500 nm com essa dimensão de raio
externo, os dois modos azimutais mais próximos estão localizados para comprimentos de onda de
1518,3 nm (m = 24) e 1556,7 (m = 25).
Uma vez que, para este raio externo, a variação da resposta espectral da largura de
banda para um ressoador

considerando a banda C é significativamente maior que pequenas

variações em seu raio (variações de 0,1 µm) [20], [47], [53], optou-se por reduzir o raio externo
deste ressoador, reajustando a ressonância do modo m = 25 para 1533,7 nm, considerando agora
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um raio externo de 2,52 µm. Para os demais moduladores, manteve-se o mesmo raio externo da
simulação para largura W = 600 nm, ou seja, 2,58 µm.
Na Tabela 1 estão especificados, para cada largura de ressoador considerada, os
comprimentos de onda de ressonância, os potenciais químicos para os moduladores no modo ligado
e desligado, e o mínimo de transmissão, em dB, para o modulador na condição mais próxima ao
acoplamento crítico obtidas pelas simulações, cujos passos foram definidos na secção anterior.
Como pode ser observado também neste caso, foram escolhidos potenciais químicos ligeiramente
diferentes, para que representassem o mesmo coeficiente de perdas associado ao grafeno, tomando
como base as perdas equivalentes aos potenciais químicos do modulador de maior largura.

Tabela 1 - Parâmetros dos ressoadores simulados em função da largura.

Parâmetros dos Ressoadores
Largura W (nm)

600

550

550

450

400

Ressonância (nm)

1544,85

1534,2

1533,7

1533,2

1534,25

µc desligado (eV)

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

µc ligado (eV)

0,5

0,5024

0,503

0,5034

0,5034

-40

-40

-45

-65

-36

2,58

2,58

2,52

2,58

2,58

Min. Transmissão
Desligado (dB)
Raio Externo (μm)

Por fim, foram analisadas as evoluções dos parâmetros de distância de separação do
barramento ao ressoador (gap), seção angular contendo grafeno, o mínimo de ressonância para o
modulador ligado, e a largura a banda, FSR e o consumo de potência do modulador com a variação
de seu raio externo, como apresentado na Figura 17, Figura 18, Figura 19, Figura 20, Figura 21. A
largura do barramento w utilizada nestas simulações foi de 340 nm, a mesma obtida para o
modulador otimizado nos procedimentos 1 e 2. A evolução das curvas nos mostra que:

1. A região angular de grafeno no ressoador para o acoplamento crítico aumenta à
medida que se reduz a largura do guia. Isto ocorre devido ao melhor casamento de
fase entre o ressoador e o barramento e pelo o aumento das perdas por curvatura,
que para estes valores de separação não são da mesma ordem de grandeza do
grafeno para um potencial químico ajustado a 0,3 eV. A evolução da largura de
banda do ressoador, por ser uma figura dependente das perdas totais do dispositivo,
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acompanha a variação da curva anteriormente citada;
2. Apesar do aumento da região angular de grafeno, não se observou ganhos
significativos em termos de profundidade de modulação, que permaneceram nos
mesmos patamares entre larguras entre 600 a 450 nm, sofrendo degradações
significativamente maiores quando W = 400 nm. Isto sugere que os ganhos em
melhor acoplamento não foram capazes de compensar os efeitos negativos
provocados pelo aumento das perdas por curvatura com a redução da largura do
ressoador;

3. Com o aumento da quantidade de grafeno para o acoplamento crítico (melhor
casamento de fase entre o barramento e o ressoador), aumenta-se também o
consumo de potência de modulação para ressoadores de menor largura, uma vez que
este cálculo depende da área ativa do modulador (região contendo grafeno). Logo,
além de degradar a resposta em profundidade de modulação, reduzir a largura do
ressoador é energeticamente desfavorável ao dispositivo;

4. A redução da largura do ressoador é responsável pela diminuição do confinamento
modal, que resulta na redução do seu índice efetivo (e, neste caso, também no índice
de grupo). Portanto, como esperado (baseado na equação 3.2), observa-se uma
redução do FSR, representando mais uma desvantagem para estes dispositivos em se
adotar ressoadores de menor largura.

Pode-se concluir, para esta configuração de modulador, que utilizar ressoadores de
maior largura foi vantajosa, pois muito embora eles representem uma redução acoplamento de
energia entre o guia e o ressoador (reduzindo a região angular de grafeno sintonizada ao
acoplamento crítico), este efeito é compensado pela redução das perdas por curvatura em relação
aos ressoadores de menor largura, permitindo um dispositivo mais eficiente em termos de resposta
em profundidade de modulação, para um menor consumo de potência e FSR mais largo.
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Figura 17 - Largura de banda do modulador para o desligado (μ = 0,3 eV) em função de W.
Fonte: Autor.

Figura 18 - Mínimo de transmissão S21 para o modulador ligado (μ = 0,5 eV) em função de W.
Fonte: Autor.
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Figura 19 - Secção angular contendo grafeno em função de W.
Fonte: Autor.

Figura 20 - Consumo de potência por bit em função da largura W do ressoador.
Fonte: Autor.
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Figura 21 - FSR em função da largura W do ressoador.
Fonte: Autor

4.8

Acoplamento Crítico Ajustado para um Potencial Químico de 0,5 eV

Para esta configuração de modulador, foi proposta uma adaptação ao trabalho anterior,
modificando a condição de acoplamento crítico para um potencial químico de 0,5 eV,
correspondendo ao valor de menor condutividade ótica do grafeno na região de transição desta
curva, enquanto o modulador ligado agora corresponde à um potencial químico de 0,3 eV.
Com esta mudança, busca-se alterar o perfil da curva de transmissão do modulador
investigando-se, no processo de sintonização inversa (ao diminuir as perdas intrínsecas de grafeno
associadas para a condição de acoplamento crítico), quais os ganhos de performance que este
dispositivo apresenta, especialmente quanto a profundidade de modulação. Portanto, para
maximizar a eficiência deste modulador, deve-se buscar, na otimização da estrutura, dois
importantes caminhos:
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Figura 22 - Vista frontal (a) e lateral (b) do modulador.
Fonte: Autor.

a) Redução das perdas por curvatura do ressoador

A estrutura estudada possui dois fatores que contribuem de forma significativa para as
perdas globais, que são a absorção óptica do grafeno e a curvatura do ressoador. Ao ajustar o
grafeno na condição de acoplamento crítico para uma condutividade óptica equivalente a um
potencial químico de 0,5 eV, a contribuição deste material nas perdas totais passa a ser menos
significativa, aumentando-se, proporcionalmente, a contribuição causada pela curvatura do
ressoador, considerando o raio externo adotado neste trabalho. Por isso, a redução das perdas por
curvatura do ressoador tem um papel bastante preponderante, e assim como no primeiro caso, ela
são obtidas considerando ressoador de larguras maiores, definindo-se também como largura
máxima W = 600 nm usando-se os mesmos critérios adotados no primeiro dispositivo.

b) Definição da largura ótima do barramento (w1) e secção angular de grafeno no
ressoador

Nesta etapa de otimização, investigou-se, por meio de variações da secção angular do
ressoador contendo grafeno, a evolução da profundidade de modulação, da distância de separação
entre o barramento e ressoador e o fator de qualidade, considerando como parâmetro a largura do
barramento para w1 = 340, 370 e 400 nm. Os resultados, ilustrados nos gráficos da Figura 23,
Figura 24 e Figura 25, mostram que:

1. Para todos os valores de w1 considerados, há uma melhora na resposta do dispositivo em
termos de profundidade de modulação quanto maior for a região angular de grafeno
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cobrindo o ressoador. Logo, além das vantagens do ponto de vista de fabricação (pois o
controle da quantidade é mais fácil, diminuindo as imprecisões na fabricação), nesta
configuração é a mais eficiente em termos de profundidade de modulação. Pelo mesmo
gráfico, é bastante evidente que barramentos de diferentes larguras w1 não alteram a
resposta do modulador para esta figura de mérito;

2. Observa-se uma evolução linear da largura de banda do ressoador à medida que se aumenta
a quantidade de grafeno, sendo de 0,9m para um ressoador de silício puro, para 0,22nm
quando todo o dispositivo está coberto com grafeno. Mais uma vez, este resultado não é
significativamente alterado quando consideradas diferentes larguras de barramento.

3. A evolução gráfica mostra que há um decrescimento aproximadamente linear do gap (para
o modulador em seu acoplamento crítico) quanto maior a quantidade de grafeno. O
resultado era esperado pois, ao adicionarmos perdas ao grafeno (diminuindo o α), a nova
configuração de acoplamento critico será obtida para um acoplamento maior (diminuindo o
coeficiente t), que neste caso é obtido para um gap menor (quando os outros parâmetros
geométricos do dispositivos forem fixos). Para o caso das curvas considerando diferentes
larguras de barramento, observa-se um maior gap para valores iguais de grafeno, à medida
que se reduz sua largura. Este efeito é explicado pelo aumento da fração de energia
acoplada para larguras menores, como já havia sido observado no estudo do primeiro
dispositivo de modulação.

Com isso, é possível concluir, que:

1. A largura w1 do barramento não causa variações significativas na largura de banda do
modulador e, por isso, não altera a resposta da profundidade de modulação. Isso ocorre
porque para o dispositivo ajustado ao acoplamento crítico, esta figura está relacionada às
perdas intrínsecas do ressoador, que permanecem as mesmas com esta variação.
Entretanto, como a largura do barramento altera a constante de acoplamento, a distância de
separação para o acoplamento crítico para este intervalo de variações de w1. Considerando,
portanto, que separações maiores são mais fáceis de fabricar, define-se w1 = 340 nm como
sendo a largura otimizada para o barramento;
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2. O dispositivo é mais eficiente em termos de profundidade de modulação quanto maior for a
região angular de grafeno no ressoador. Além disso, uma vez que a taxa de modulação
máxima é dependente da largura de banda do ressoador que, por sua vez, é diretamente
proporcional às perdas do dispositivo, este aumento da região de grafeno é duplamente
benéfico. Além disso, este dispositivo é mais fácil de fabricar e controlar, pois ao se
delimitar uma secção angular da região ativa, pequenas imprecisões na fabricação podem
deslocar a condição de acoplamento crítico, o que, por sua vez, é um fator que compromete
negativamente o desempenho do dispositivo;

3. Dentre as desvantagens em se trabalhar com um modulador de maior área ativa
(representada pela região de grafeno no ressoador) é seu maior consumo de potência.
Entretanto, é possível compensar esse aumento com a redução na camada do material
dielétrico, já que, segundo a equação 2.13, ela é diretamente proporcional a esta variável.

Figura 23 - Largura de banda do modulador ligado em função da secção angular de grafeno no ressoador, parametrizado
para barramentos de larguras w1 = 340,370 e 400nm.
Fonte: Autor.
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Figura 24 - Mínimo de ressonância do modulador ligado em função da secção angular de grafeno no ressoador,
parametrizado para barramentos de larguras w1 = 340,370 e 400nm.
Fonte: Autor.

Figura 25 - Distância de separação entre o barramento e ressoador em função secção angular de grafeno no ressoador,
parametrizado para barramentos para larguras de w1 = 340,370 e 400nm.
Fonte: Autor.
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c) Análise das Figuras de Mérito do Modulador Otimizado

Por fim, sendo o objetivo obter um modulador de melhor resposta em termos de
profundidade de modulação, maior largura de banda, e que para estas características pudesse ser
fabricado com a maior distância de separação possível, obteve-se como figuras otimizadas, um
ressoador de largura W = 600 nm, com toda sua parte superior coberta por grafeno e um
barramento de largura w1 = 340 nm.
A partir das figuras de mérito deste modulador (profundidade de modulação, largura de
banda, consumo de potência e tensão de chaveamento), é possível observar um modulador com
excepcional resposta em profundidade de modulação, como mostrado na Figura 26 (a), sendo
bastante superior a obtida pela primeira estrutura investigada. Isso permite a obtenção de um
dispositivo capaz de sofrer maiores reduções em seu raio e ainda manter um patamar adequado
desta figura de mérito sendo, portanto, uma configuração mais adequada para ressoadores com
maior potencial de miniaturização.
Por outro lado, tendo em vista que este dispositivo é ajustado para menores perdas
intrínsecas, e sua maior eficiência em profundidade de modulação depende de uma maximização da
área de grafeno do ressoador. Portanto, tem-se uma configuração que é responsável por uma
configuração de modulador com maior consumo de potência e uma largura de banda mais estreita,
como mostrado na tabela da Figura 26 (b), que é um fator que limita a máxima taxa de modulação
do dispositivo (muito embora uma largura de banda de 0,22 nm seja capaz de suportar taxas de
modulação relativamente altas para os atuais padrões tecnológicos [11]).
Por fim, é importante ressaltar que esta configuração, do ponto de vista de fabricação, é
vantajosa em relação à primeira por dois importantes motivos. Em primeiro lugar, uma vez que o
ajuste do acoplamento crítico é feito para um potencial químico com menores perdas ópticas do
grafeno, é possível estabelecer distâncias de separação maiores, que são fáceis de fabricar e
controlar. Isto, por sua vez, não ocorre no caso do primeiro modulador, uma vez que para um
desempenho satisfatório, é necessária uma separação muito pequena, que do ponto de vista prático
torna-se bastante difícil sua fabricação. Como segundo motivo, está a adoção de um modulador de
configuração para a qual toda região superior do ressoador é coberta por grafeno. Isto garante um
dispositivo de estrutura padrão mais simples e menos afetado pela possibilidade de erro na
fabricação quanto a região de grafeno do guia, obtendo-se, por consequência, um modulador de
fabricação mais precisa.
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Figura 26 - (a) Perfil de transmissão S21 do modulador ligado (μ = 0,3 eV) e desligado (μ = 0,5 eV); (b) Figuras de
mérito do modulador em termos de footprint, largura de banda, tensão de chaveamento e consumo de potência por bit.
Fonte: Autor.

d) Análise da Influência da Largura do Ressoador no Desempenho do Dispositivo

A análise da evolução qualitativa das figuras de mérito do modulador em função da
variação da largura seguiu os mesmos procedimentos adotados para a primeira estrutura, em se
tratando de ajustes no comprimento de onda de ressonância, largura w1 do barramento, dos
potencias químicos dos moduladores no estados ligado e desligado e raios externos adotados para
cada ressoador, mostrados na Tabela 2.
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Tabela 2 - Parâmetros dos ressoadores simulados em função da largura.

Parâmetros do Ressoadores
600

550

550

450

400

Ressonância (nm)

1544,6

1534

1533,45

1533

1534

µc desligado (eV)

0,5

0,5024

0,503

0,5034

0,5034

µc ligado (eV)

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

-36

-32

-35

-39

-35

2,58

2,58

2,52

2,58

2,58

Largura W(nm)

Min. Transmissão
desligado (dB)
Raio Externo (μm)
Fonte: Autor.

Feitas as considerações mencionadas, foram plotadas curvas de evolução do gap e
largura de banda para o acoplamento crítico, o mínimo de ressonância para o modulador em seu
estado ligado e o consumo de potência por bit do dispositivo. A curva do FSR, foi omitida nesta
análise uma vez que os ressoadores dos dois moduladores possuem mesmas dimensões,
apresentando, portanto, resultados aproximadamente iguais. Os resultados apresentados na
Figura 27, Figura 28, Figura 29 e Figura 30 apontam que:

1. Em termos de mínimo de transmissão do modulador ligado, ilustrado na Figura 27, em que
é possível avaliar a evolução da profundidade de modulação com a redução da largura do
ressoador, observa-se uma alteração desprezível entre as larguras de 600 nm a 550 nm. Para
W = 500 nm, esta curva sofre uma inflexão e passa a crescer rapidamente, passando de 0,76 dB para um valor máximo de -1,56 dB, quando W = 400 nm. A degradação da resposta
de profundidade de modulação é acompanhada pela curva da largura de banda do
modulador, ilustrada na Figura 28, em que se observa o mesmo perfil de evolução, variando
de 0,22 nm para 0,53 nm. Isto indica, como esperado, que o aumento das perdas intrínsecas
por curvatura tem papel significativo na degradação da resposta deste dispositivo,
especialmente para larguras inferiores a 550 nm, para qual a taxa de variação das duas
curvas passa a ser maior;

2. Na Figura 29, é ilustrada a evolução da distância de separação entre o barramento e o
ressoador para a condição de acoplamento crítico. Pela evolução da curva, é possível avaliar
a relação de preponderância dos ganhos em termos de aumento da fração de energia
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acoplada ao ressoador, devido ao melhor casamento de fase entre os guias, e as
contribuições do aumento das perdas por curvatura. Observa-se um aumento crescente entre
larguras de 600 a 500 nm, até uma estabilização em 450 nm e um de crescimento a partir de
400 nm. Portanto, se a construção de um dispositivo de modulação necessitar distâncias de
separação maiores, este efeito deve ser considerado;

3. Por fim, na Figura 30 está ilustrada a evolução consumo de potência para variação de
larguras do ressoador. Observa-se que, uma vez mantidas fixas a espessura do material
dielétrico e aproximadamente constante os intervalos de variação dos potenciais químicos,
esta variável torna-se exclusivamente dependente da região contendo grafeno que, neste
caso, coincide com a área do ressoador. Portanto, entre 600 a 400 nm, reduz-se o consumo
de potência de 126 fJ/bit para 84 fJ/bit. Apesar da resposta em profundidade de modulação
ser penalizada em relação ao ressoador de maior largura, que variou de -0,7 dB para
-1,56 dB, este é um desempenho ainda superior ao melhor obtido para a primeira
configuração de modulador. Portanto, se considerada como tolerável a penalização do
desempenho desta figura de mérito, obtêm-se um dispositivo mais eficiente não só por seu
consumo de potência reduzido, mas também por sofrer menores limitações em relação à
taxa de modulação máxima por sua largura de banda, que é aproximadamente 2,4 vezes
maior que o ressoador com largura de 600 nm. Isso, por sua vez, além de aumentar a taxa de
modulação máxima que o dispositivo pode suportar, reduz a influência da temperatura na
variação da ressonância, que causa gastos energéticos adicionais.

Por fim, esta análise nos permite concluir que adotar ressoadores de larguras maiores
permite maximizar a eficiência do dispositivo em profundidade de modulação. Entretanto, esta
configuração compromete outras figuras de mérito do modulador, como o consumo de potência por
bit, largura de banda, além reduzir o gap de separação para a condição de acoplamento crítico.
Portanto, ao se projetar esta configuração de modulador, a largura de ressoador mais
eficiente é obtida ao se fazer um balanço das perdas e ganhos para as diferentes figuras de mérito.
Uma vez que seja tolerável a redução de sua profundidade de modulação e do FSR, a adoção de
largura menores para o ressoador apresenta vantagens, pois oferece um dispositivo com menor
gasto energético, maior potencial em operar a taxas de modulação mais rápidas (aumento da
largura de banda) e, por apresentar um gap de separação maior para a condição de acoplamento
crítico, torna-se um dispositivo de mais fácil fabricação.
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Figura 27 - Mínimo de transmissão do modulador ligado em função da largura W.
Fonte: Autor.

Figura 28 - Largura de banda do modulador para o acoplamento crítico em função da largura W.
Fonte: Autor.
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Figura 29 - Separação g entre o ressoador e o barramento para o acoplamento crítico em função da largura W.
Fonte: Autor.

Figura 30 - Consumo de potência em função da largura W.
Fonte: Autor.
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5

CONCLUSÕES

Neste trabalho, investigou-se numericamente a resposta espectral de ressoadores cujo raio externo
foi fixado em 2,58 μm, para dois tipos de moduladores de eletro-absorção baseados em grafeno. No
primeiro, a condição de acoplamento crítico foi ajustada para o caso de um ressoador cuja
condutividade óptica foi definida para um potencial químico correspondente a 0,3 eV e, no segundo
caso, de 0,5 eV. As figuras de mérito, bem os parâmetros geométricos otimizados (considerando
ressoadores de maior largura) das duas configurações de moduladores investigadas são expostas em
comparação às obtidas por Midrio et al. [20] na Tabela 3.

Tabela 3 - Comparação entre os moduladores das configurações 1,2 e da obtida por Midrio et al.

Para a primeira configuração de modulador, mostrou-se que é possível minimizar a
degradação da resposta em profundidade de modulação para ressoadores com este raio externo,
compensando o aumento das perdas por curvatura com a adoção de moduladores de maior largura e
aumentando o acoplamento de energia do barramento ao ressoador (com a diminuição da largura
do barramento) ligado/desligado do modulado. Além disso, a redução de suas dimensões permitiu
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(em comparação com Midrio) um modulador com um consumo de potencia bastante reduzido e um
FSR mais largo.
Para o segundo modulador, com o ajuste do acoplamento crítico para um potencial
químico representando menores perdas, obteve-se um dispositivo com uma resposta ainda melhor
em profundidade de modulação, permitindo uma configuração com maior potencial de
miniaturização do dispositivo, considerando um determinado patamar nesta figura de mérito.
Apesar da redução da largura de banda e do aumento do consumo de potencia por bit em
comparação à primeira configuração de modulador, ainda é possível considerar um dispositivo de
baixo consumo energético e sem limitações significativas em sua taxa de modulação [9], [12], [13],
com a vantagem adicional de ser um dispositivo de mais fácil fabricação, uma vez que a sintonia
do acoplamento crítico ocorre para gaps mais largos e por sua estrutura ser completamente coberta
com grafeno, permitindo uma fabricação menos sujeita a imprecisões.
For fim, conclui-se, neste trabalho, que apesar das dificuldades em se obter estes
dispositivos em dimensões reduzidas sem que isto comprometa a sua resposta em profundidade de
modulação, é possível minimizar esta degradação com ajustes geométricos na estrutura, a fim de
reduzir as perdas por curvatura do ressoador e aumentar o acoplamento de energia com o
barramento. Também, pode-se ajustar a variação da condutividade óptica do dispositivo de forma
otimizada, possibilitando uma maximização do contraste nas perdas do modulador entre seus
estados ligado e desligado.

5.1

Perspectivas Futuras

As investigações feitas neste trabalho permitem um direcionamento para definir os
ajustes necessários destes moduladores tendo como objetivo a redução de suas dimensões sem que
isto comprometa o desempenho do dispositivo, referente à sua profundidade de modulação. Como
perspectivas futuras, além dos ajustes geométricos já definidos, pretende-se investigar, por meio de
variações no potencial químico, a configuração energética mais favorável e que também represente
uma redução da tensão de chaveamento, considerando sempre a manutenção da resposta em
profundidade de modulação a patamares adequados para o funcionamento eficiente do modulador.
Outra importante perspectiva aberta para estes ressoadores está na aplicação como dispositivos de
sensoriamento, especialmente para a detecção de gases, tendo em vista que já foi demonstrada a
grande sensibilidade do grafeno na variação de sua condutividade quando em contato com alguns
gases, mesmo em concentrações relativamente baixas [54].
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