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Este trabalho buscou desenvolver um substituto à sílica como base material de funciona-

mento óptico de dispositivos termo-ópticos, onde os parâmetros críticos utilizados foram o

índice de refração, o coeficiente termo-óptico e a escolha da janela espectral de operação,

tendo como foco aplicativo o estudo de materiais para um sensor de temperatura. Como

resultado, policarbonato (PC) e polimetilmetacrilato (PMMA) foram combinados, por

serem compatíveis, transparentes ao espectro de luz visível, possuírem índices de refração

razoavelmente diferentes e apresentarem valores do coeficiente termo-óptico muito mais

altos que o da sílica. Foi analisada a dependência do índice de refração em relação ao

comprimento de onda (no intervalo contínuo de 400 a 800 nm), à temperatura (25-85°C)

e à composição da mistura (0-100 p% PC em PMMA). A técnica de spin coating foi

utilizada para a confecção dos filmes e a de elipsometria espectral para as medidas de

índice de refração e de espessura. Com a construção de um dispositivo de aquecimento

dedicado, integrado ao elipsômetro, foram realizadas medidas in situ da variação da curva

de dispersão do material em função da temperatura. Baseados nestas medidas, foi de-

terminado o coeficiente termo-óptico dos filmes compostos, que variou de -1,72 E-4/°C

a -1,11 E-4/°C, sendo 10 vezes maior que o da sílica, e sintonizabilidade do índice de

refração foi alcançada entre 1,49 e 1,61, conforme a composição da mistura de polímeros.

Os dados obtidos formam uma base consolidada de valores de referência para a produção

de materiais com índices de refração requeridos em configurações de óptica integrada,

assim como para utilização do efeito termo-óptico em aplicações específicas.

Este trabalho buscou desenvolver um material que possa substituir a sílica como base

de funcionamento óptico dos dispositivos, onde os parâmetros utilizados foram o índice de

refração, o coeficiente termo-óptico e a escolha da janela espectral de operação, tendo como

foco o estudo do material para um sensor de temperatura. Para tanto, policarbonato (PC)

e polimetilmetacrilato (PMMA) foram combinados, os quais são transparentes ao espectro
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de luz visível, possuem índices de refração razoavelmente diferentes e apresentam valores

do coeficiente termo-óptico muito mais altos que o da sílica. Foi analisado a dependência

do índice de refração em relação ao comprimento de o

This work pursued development of a substitute of silica as material basis for operation

of thermo-optical devices, with refractive index, thermo-optic coefficient and choice of

spectral window as critical parameters, and application focused in the study of materials

for a temperature sensor. As result, polycarbonate (PC) and poly(methyl methacrylate)

PMMA were combined, since they are compatible, transparent in the visible spectrum

range, and present refractive indices significantly different, as well as thermo-optic coeffi-

cients much higher then that of silica. Dependance of the refractive index was analyzed

with respect to wavelength (continuous range of 400-800 nm), temperature (25-85°C) and

blend composition (0-100 wt% of PC in PMMA). Films were produced by spin coating,

whereas their refractive indices and thicknesses were measured by spectral ellipsometry.

From a dedicated heating device, built and integrated into the ellipsometer, in situ mea-

surements were performed to provide variation of dispersion curves with temperature.

Based on these measurements, the thermo-optic coefficient of the blend films was deter-

mined, ranging from -1.72 E-4/°C to -1.11 E-4/°C, an order of magnitude higher than

that of silica, and refractive index tuning was attained between 1.49 and 1.61, depending

on polymer blend composition. The measured data form a consolidated basis of reference

values to the production of materials with refractive indices.
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1. Introdução

No desenvolvimento de novas tecnologias em microeletrônica, sejam elas nos materiais,

na arquitetura ou na lógica, crescentemente buscam-se dispositivos mais rápidos, mais

precisos e também com diferentes formas de controle de sinal. Neste sentido, diminuir

as dimensões, otimizar a dissipação de energia, o custo de fabricação e integrar outros

dispositivos são as alternativas que se têm buscado.

Por outro lado, atualmente a transmissão de dados entre dispositivos tem sido feita em

grande escala através do uso de fibras ópticas. Entretanto, a ausência de computadores

ópticos, e até mesmo de dispositivos opto-ópticos no mercado, faz com que os sinais

ópticos sejam convertidos em sinais elétricos para posterior processamento. Assim, a

integração de circuitos elétricos e ópticos, transformando-os em circuitos eletro-ópticos,

agiliza o controle, o processamento e a transmissão de sinais. O anúncio no dia 03/12/2010

realizado pela IBM (IBM anuncia processadores com comunicação por luz) demonstra o

caminho que as empresas vislumbram o fututo.

Pesquisas em circuitos de óptica integrada foram iniciadas em 1969 [1] e, desde então,

inúmeros livros e periódicos têm relatado o desenvolvimento de novos componentes, ma-

teriais, estruturas e métodos de medida. Além disso, foram relatadas melhorias dos sinais

de entrada e saída, diminuição das perdas e do tempo de controle, dentre outros avanços.

Tais melhorias e desenvolvimentos, utilizam um dos efeitos ópticos existentes (eletro-

óptico, acusto-óptico, termo-óptico ou magneto-óptico) para o controle do sinal óptico;

dentre estes efeitos, o termo-óptico abre um campo de pesquisa na parte de sensoriamento

de temperatura sem interferência eletromagnética.

Um exemplo da aplicabilidade, é um sensor de temperatura na parede interna de um
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recipiente que contenha gás inflamável (gás natural, gás liquefeito de petróleo, etc). Se

o sensor funcionasse com corrente elétrica, possivelmente causaria uma explosão, o que

não ocorreria com um sensor óptico. Para esta aplicação específica, o dispositivo utilizado

poderia ter como base o efeito termo-óptico dos materiais.

Neste sentido, tanto o sensoriamento, quanto o controle do sinal são possíveis devido

à dependência que o índice de refração dos materiais tem da temperatura, além da de-

pendência do comprimento de onda (n(λ,T )). Este efeito pode ser observado, em maior

ou menor escala, em todos os materiais transparentes, incluindo filmes orgânicos, semi-

condutores e dielétricos [1, 2].

Para utilizar o efeito termo-óptico, têm-se desenvolvido dispositivos de óptica integrada

baseados em sílica [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], devido à sua familiaridade e facilidade de incor-

poração nas tecnologias de microeletrônica, assim como à sua afinidade com o silício. No

entanto, estes dispositivos tem alto custo de produção e alto consumo energético, se com-

parado com o dos dispositivos puramente elétricos, além de apresentarem dependência

com a polarização da luz [10].

Além dos inconvenientes citados acima, para incorporar os dispositivos ópticos aos cir-

cuitos integrados, é necessário reduzir as dimensões e aumentar o desempenho, tendo em

vista que os dispositivos de sílica atuais (chaveadores, controladores, divisores, etc.) apre-

sentam alto tempo de resposta [11], se comparados aos dispositivos elétricos, tipicamente

da ordem de 100ms, além do alto custo e consumo energético. Um chaveador termo-óptico

convencional, baseado em sílica, requer em média 0,5W para operar [11, 12, 13, 14]. Já

os dispositivos eletro-ópticos [15, 16, 17, 18, 19] apresentam velocidades bem próximas

aos elétricos (da ordem de 10 µs). No entanto, estes dispositivos apresentam sensibili-

dade à polarização e alto custo de fabricação, além de precisarem de vários eletrodos para

múltiplos chaveamentos [20].

Neste intuito, de reduzir a potência consumida pelos dispositivos termo-ópticos, além

de aumentar a velocidade de controle, novos materiais vêm sendo estudados para substi-

tuir a sílica como material básico dos guias de onda atuais. Particularmente, materiais

poliméricos orgânicos são bons candidatos porque sua condutividade térmica é baixa e
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seu índice de refração exibe maior dependência com a temperatura que a sílica. Outras

grandes vantagens dos polímeros orgânicos são suas facilidades no processamento e na

sintonização de seu índice de refração [13, 21], via inclusão de dopantes ou misturas de

materiais. De fato, os dispositivos que utilizam o efeito termo-óptico com polímeros apre-

sentam tempo de resposta moderada quando comparado com dispositivos baseados em

sílica, além de serem insensíveis à polarização e terem baixos custo de fabricação e menor

consumo.

Além dos materiais puramente orgânicos, os materiais híbridos orgânico-inorgânicos têm

conciliado várias características atrativas à utilização em dispositivos: boa estabilidade

térmica e baixas perdas da sílica; baixos custos de produção e operação, facilidade de

processamento e o alto coeficiente termo-óptico dos polímeros [22, 23, 24].

Vários tipos de dispositivos utilizando o efeito termo-óptico, seja com sílica, materiais

orgânicos ou híbridos, vêm sendo estudados e desenvolvidos: chaveadores ópticos [20, 25,

26, 27, 28], filtros com grades de período longo [29, 30, 31], conexões cruzadas [32],

acopladores [26, 33, 34, 35], defletores sem movimento [36], moduladores [37, 38, 39,

40] e sensores de temperatura [41, 42, 43, 44].

Entretanto, o aprimoramento dos dispositivos acima citados continua um campo aberto

nos dias de hoje, sendo que os objetivos atuais são a pesquisa e a otimização dos parâ-

metros ópticos, tais como índice de refração, coeficiente termo-óptico e escolha da janela

espectral de operação, assim como as dimensões e estruturas envolvidas. Muitos artigos

já reportaram o coeficiente termo-óptico [2, 12, 13, 21, 27, 45, 46, 47, 48, 49, 50],

assim como o índice de refração [2, 12, 22, 23, 51] de polímeros e híbridos em compri-

mentos de ondas distintos, porém um estudo destes parâmetros em uma região contínua

do espectro eletromagnético, que faz parte desta tese, só foi publicado no final de 2009

pelo nosso grupo [52].

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um material adequado para apli-

cação em um sensor de temperatura, sendo este um dispositivos termo-ópticos. Para

tanto, foi escolhido uma configuração da óptica integrada que, associada à propriedade

do material, permita a concepção do sensor. A configuração escolhida foi a do acoplador
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direto óptico, que é bastante utilizada na óptica integrada e apresenta uma maior simpli-

cidade na confecção, pois possibilita utilizar a tecnologia planar de microeletrônica.

O texto apresenta a seguinte sequência: Revisão de conceitos e propriedades no Capítulo

2, onde será feita uma revisão bibliográfica do assunto proposto neste trabalho; Técnicas

experimentais no Capítulo 3, onde serão descritos as técnicas experimentais utilizadas;

Os procedimentos de produção e medição das amostras no Capítulo 4, contendo a todos

os passos desde a escolha do material até a extração dos resultados; Discussão de resul-

tados no Capítulo 5, onde tem-se a apresentação e discussão dos resultados; Conclusão e

perpectivas no Capítulo 6, onde apresenta-se a conclusão do trabalho e perspectivas para

trabalhos futuros.
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2. Revisão de conceitos e propriedades

Neste capítulo será apresentada uma revisão dos conceitos e propriedades relevantes ao

trabalho proposto, conforme encontrados na literatura, onde serão abordados os seguintes

temas: guiamento de luz, equação de onda, guia de onda, medidas de índice de refração

e suas dependências, coeficiente termo-óptico (teoria de Prod’homme) e o acoplador dire-

cional óptico.

2.1. Guiamento de luz

A transmissão de dados em grande escala, entre dispositivos, é realizada através de

fibras ópticas, ou seja, a luz percorre inúmeros quilômetros, sem perdas significativas de

sinal, confinada num material e interagindo o mínimo possível com o mesmo.

Uma ponderação inicial para obter tal transmissão é ter um material que tivesse todas

as paredes espelhadas (revestidas com metal) seria o melhor condutor de luz. Porém,

como os metais têm o coeficiente de extinção (k) diferente de zero, a cada reflexão tem-

se uma perda, e, como um guiamento envolve milhões de reflexões, não se conseguiria

transmitir o sinal por grandes distâncias.

Para transmitir luz sem grandes perdas e por grandes distâncias é utilizado o efeito

denominado reflexão interna total, que é um fenômeno que acontece, na reflexão de uma

interface, quando a luz passa de um meio com maior índice de refração para um meio

de menor índice de refração, por exemplo da água para o ar. Este fenômeno somente

ocorre quando o ângulo de incidência ultrapassa o que se denomina de ângulo crítico,

como ilustra a Figura 2.1(A). Neste sentido, para a transmissão em longas distâncias, a

luz é propagada num meio dielétrico transparente, denominado guia de onda, sendo que
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este material está envolto de por outro material, também dielétrico transparente, que tem

o índice de refração menor que o do guia. A Figura 2.1(B) mostra os exemplos de guias

de onda mais utilizados, sendo que em (a) tem-se o guia planar, em (b) o guia canal e em

(c) a fibra óptica. Cada qual tem sua utilidade e limitação.

Para haver o confinamento dentro do guia, a luz deve se propagar com ângulo de guia-

mento maior que o ângulo crítico (θC), que é o ângulo em que a componente transmitida

(no lado de menor índice de refração) assume o ângulo de 90°, visualizada na Figura

2.1(A), ou seja, sendo θ ≥ θC haverá guiamento.

Pela equação de Snell, obtém-se a relação do ângulo crítico com os índices de refração

dos dois meios envolvidos[53], dada por:

θC = arcsen
(
n1
n2

)
. (2.1)

(A)

(B)

Figura 2.1.: (A) diagrama de raios refletidos quando varia-se o ângulo; (B) guias de onda
óptica: (a) planar; (b) canal; (c) fibra.

2.1.1. Equação de onda

Antes de decorrer sobre a propagação de luz em guias de onda, será apresentado, resum-

idamente, a equação de onda, que pode ser derivada diretamente das equações de Maxwell

[53]. Como o modelamento matemático é similar para os campos elétrico e magnético,

aqui será tratado somente o relativo ao campo elétrico (−→E ).
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Para meios dielétricos homogêneos, lineares e isotrópicos a equação de onda para a

amplitude do campo elétrico é dada por:

∇2−→E −µε∂
2−→E
∂t2

= 0 . (2.2)

Uma das possíveis soluções, em módulo e na forma complexa, é dada por:

E = Eoe
i(ωt−
−→
k •−→r ) , (2.3)

onde Eo é a amplitude do campo elétrico, −→k o vetor de onda, ω é a frequência angular e
−→r é o vetor posição.

O vetor de onda, −→k , aponta a direção de propagação da onda plana, sendo mutuamente

perpendicular aos campos elétrico e magnético, com seu módulo definido como:

∣∣∣−→k ∣∣∣= ω
√
µε= k , (2.4)

onde ε é a permissividade elétrica do meio e µ é a permeabilidade magnética do meio. A

expressão também pode ser escrita em termos de comprimento de onda (λ), sendo:

k = 2π
λ
. (2.5)

2.1.2. Guia de Onda Plano

Um guia de onda plano é constituído de uma fina camada de material dielétrico que

tem espessura d e índice de refração n2, denominado de filme ou núcleo, disposto entre

duas camadas de material com menor índice de refração n1(n1 < n2), denominado de

recobrimento, conforme a Figura 2.2.

A propagação de uma onda eletromagnética no interior do guia está fortemente condi-

cionada ao ângulo de entrada (ou incidência). Dois casos possíveis são ilustrados na Figura

2.2, onde no primeiro caso (esquerda) o ângulo de incidência θ1 em relação à normal é

menor que o ângulo crítico. Isso acarreta uma diminuição da intensidade nas interfaces

e a extinção do sinal num curto percurso. O segundo feixe (direita), com ângulo θ2,
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está completamente confinado dentro do guia e, com isso, não tem perdas de intensidade

durante sua propagação, ou seja, tem-se θ2 > θC > θ1.

Figura 2.2.: Representação de dois feixes de luz no interior do guia de onda plano.

Num guiamento como o da Figura 2.2, assumindo θ > θC , o feixe que se propaga com o

plano de incidência paralelo ao eixo x não apresenta a componente x do vetor de onda, ou

seja, kx = 0, porém, as componentes y e z são diferentes de zero, e estas, respectivamente,

são chamadas de vetor de onda transversal e longitudinal dentro do guia, sendo que a

última (kz) também é conhecida como constante de propagação e é simbolizada por β,

como visto abaixo.

ky = n2kocosθ (2.6)

kz = n2kosenθ = β (2.7)

Os perfis característicos de distribuição espacial da onda eletromagnética guiada podem

ser determinados matematicamente e são chamados de modos de propagação. Estes modos

são discretos e cada um deles está associado a um ângulo de propagação denominado θm.

Para encontrar os ângulos dos modos de propagação, supõe-se que o campo de uma onda

plana eletromaganética transversal, monocromático (λ= λo
n2
) viaja através do guia de onda

com um ângulo θ com velocidade de fase c2 = c
n2

e tem um número de onda n2ko. Para

determinar os modos, é impota a condição de auto-consistência, na qual a onda reproduz

a si mesma após duas reflexões, ou seja, a mudança de fase entre as duas ondas deve ser
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zero ou múltipla de 2π.

Analisando a fase da onda antes e depois das reflexões, temos duas condições a serem

satisfeitas: a distância percorrida dentro do guia, que é dado por AC−AB = 2dcosθ [54]

e a fase introduzida por cada reflexão interna nas interfaces do dielétrico (χr). No caso

de se ter a parte superior igual à inferior a fase introduzida por cada reflexão é a mesma

em ambas reflexões. Pela condição de auto-consistência,

2π
λ

2dcosθm−2χr = 2πm, m= 0,1,2, ... (2.8)

onde χr é a diferença de fase que ocorre na onda e é dada por:

tan χr2 =
(

cos2 θC
cos2 θm

−1
) 1

2
m= 0,1,2, ... , (2.9)

Usando a equação (2.8) pode-se escrever (2.9) em função dos ângulos θm e θC :

tan
(
d

λ
π cosθm−

π

2m
)

=
(

cos2 θC
cos2 θm

−1
) 1

2
m= 0,1,2, ... , (2.10)

que é uma equação transcendental. θm assume valores discretos e, para cada θm, associa-

se um modo de propagação, iniciando em m = 0, chamado de modo fundamental, até o

número máximo de modos comportados pelo guia, que irá depender do contraste de índice,

da espessura do guia e do comprimento de onda utilizado, como demonstra a equação a

seguir:

Mg
.= 2 d

λo

(
n2

2−n2
1
) 1

2 , (2.11)

onde o símbolo .= denota que o valor é arredondado para o inteiro maior. Por exemplo:

se o valor for 0,9 o número máximo de modo será 1 ( outros exemplos 1→ 2 e 1,1→ 2).

Para ilustrar os modos de propagação, a Figura 2.3 mostra a distribuição da energia dos

modos guiados [54] até o quinto modo, em (a). Em (b) a representação da distribuição da

energia e o diagrama de raios quando são alterados os índices de refração do recobrimento

superior e inferior para resultar o confinamento.
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Figura 2.3.: (a) Representação dos modos guiados [54]; (b) Representação dos modos
guiados e do confinamento, quando alterados os índices de refração do reco-
brimento superior e inferior do guia.

A distribuição de campo (energia) no guia de onda se dá de duas maneiras diferentes.

Uma é oscilatória, dentro do guia, a outra é de forma exponencial, fora do guia. Isto pode

ser observado na Figura 2.4, onde existem 4 modos acoplados, sendo n2 = 2,3, n1 = 2,

λ= 600nm e d= 1µm[55].

Figura 2.4.: Campo elétrico numa guia, onde n2 = 2,3, n1 = 2, λ= 600nm e d= 1µm.[55]

A amplitude do campo elétrico é dada por

Ex(y,z) = amum(y)exp(−iβmz) , (2.12)

onde βm = n2kosenθm é a constante de propagação, am é uma constante.

O fator um(y) depende da região em que o campo elétrico está sendo considerado, sendo

duas as possibilidades: dentro do guia ou no recobrimento. Dentro do guia de onda, um(y)
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assume:

um(y)α


cos(2πsenθm

λ y) m= 0,2,4, ...

sen(2πsenθm
λ y) m= 1,3,5, ...

 − d2 ≤ y ≤
d

2 . (2.13)

Como visualizado nas Figuras 2.3 e 2.4, é importante ressaltar que, embora o campo

seja harmônico, ele não desaparece na interface do filme. De fato, uma fração do campo

ultrapassa a interface e um(y) pode ser escrita como

um(y)α


exp(−$my), y > d

2

exp($my), y <−d2

 , (2.14)

onde $m é taxa de decaimento, conhecida como coeficiente de extinção1, sendo seu valor

obtido por:

$m = n2ko

(
sen2θm
sen2θc

−1
) 1

2
. (2.15)

Pode-se analisar o confinamento, ou guiamento da luz, observando o comportamento

da onda evanescente, que é o nome dado à parte do campo elétrico, ou magnético, que

penetra no material recobridor, como mostrado na Figura 2.5.

Figura 2.5.: Representação gráfica do campo elétrico (modo fundamental) num acopla-
mento em um guia de onda.

1O coeficiente de extinção é notoriamante conhecido com o símbolo k, mas para não ser confundido com
o vetor de onda, utilizamos o símbolo $ nesta seção. Nas demais seções aparecerá com o símbolo
usual.
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2.2. Medidas do índice de refração

O índice de refração (N = n+ ik) é uma das propriedades ópticas mais relevantes em

materiais. Sua parte real (n) correlaciona a velocidade de propagação da luz no meio

material (v) com a velocidade da luz no vácuo (c) pela relação: n= c
v . Sua parte complexa

(k) está relacionada ao espalhamento e absorção de luz pelo meio material. Tanto a parte

real do índice de refração, como sua parte complexa, são dependentes do comprimento

de onda da luz (λ). Existem várias técnicas experimentais para a medição do índice

de refração em materiais sólidos, sejam eles na forma de bulk ou de filme fino óptico

(espessura da ordem do comprimento de onda da luz).

Usualmente os materiais para óptica integrada se apresentam na forma de filmes finos

(guias de onda) e para medí-los a grande maioria dos artigos que relataram o índice de

refração, em diferentes temperaturas, utilizaram a técnica de linhas-m [56, 57, 58], cuja

sensibilidade pode alcançar até a quarta casa decimal [12]. Porém existe outras formas de

medir, tais como por Abelès-Hacskaylo, Reflexão Total Atenuada, Elipsometria Espectral

e Curvas Envoltórias.

2.3. Coeficiente Termo-Óptico

O índice de refração é um importante parâmetro óptico para a caracterização do ma-

terial, no entanto, o índice de refração de um meio óptico não é uma característica fixa

do material, pois depende do comprimento de onda utilizado e da temperatura em que

o material se encontra durante a medida. O efeito termo-óptico dos materiais é definido

como a variação do índice de refração em função da mudança de temperatura da amostra,

sabendo que este efeito, em maior ou menor magnitude, é encontrado em todos os mate-

riais transparentes, incluindo dielétricos, semicondutores e filmes orgânicos [1].

A teoria mais utilizada nos estudos do coeficiente termo-óptico (CTO) é a de Prod‘homme

[11, 12, 21, 59, 60, ?], sendo um resultado da derivação da equação de Lorentz-

Lorenz[61] para um fator de campo local (fLL):
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fLL = n2 + 2
n2−1 = 3M

4παρNA
, (2.16)

onde n é o índice de refração, M a massa, NA a número de Avogadro, ρ a densidade e α

a polarizabilidade molecular.

Tem-se que n, ρ e α são dependentes da temperatura (T ), então derivando ambos os

lados em função da temperatura, obtém-se:

2n3−2n−2n3−4n
(n2−1)2

dn

dT
=− 3M

4παρNA
.

(
1
α

dα

dT
+ 1
ρ

dρ

dT

)
. (2.17)

Substituindo 2.16 em 2.17 e isolando dn
dT tem-se

dn

dT
=

(
n2−1

)
.
(
n2 + 2

)
6n .

(
1
α

dα

dT
+ 1
ρ

dρ

dT

)
. (2.18)

Sendo a relação do coeficiente de expansão volumétrica (γ) com a densidade e da função

da polarizabilidade eletrônica (Φ) com a polarizabilidade molecular, dadas por:

γ =−1
ρ

dρ

dT
, (2.19)

Φ = 1
α

dα

dT
(2.20)

e substituindo (2.19) e (2.20) em (2.18), obtem-se:

dn

dT
=

(
n2−1

)
.
(
n2 + 2

)
6n .(Φ−γ) , (2.21)

que é denominada a equação de Prod‘homme.

Para polímeros, Cariou et al [45] mostraram que a variação do índice de refração com

a temperatura é essencialmente devida à variação de densidade, ou seja, o coeficiente de

expansão volumétrica para os polímeros é muito maior que a funça da polarizabilidade

eletrônica (γ >�>Φ). Em consequência deste fato, para polímeros pode-se simplificar a
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equação 2.21 para

∣∣∣∣∣ dndT
∣∣∣∣∣=

(
n2−1

)
.
(
n2 + 2

)
6n .γ . (2.22)

Adicionalmente, verifica-se experimentalmente que a relação de Lorentz-Lorenz pode

ser escrita como uma função linear com a temperatura[2, 11, 13, 21, 45, 59, 62], desde

que esta temperatura se encontre bem abaixo das temperaturas de transição do polímero.

Então:

fLL = 3M
4παρNA = aT + b , (2.23)

onde a e b são constantes reais da equação da reta.

Derivando a equação (2.23) em função da temperatura, encontra-se

− 3M
4παρNA

.
1
ρ

dρ

dT
= a , (2.24)

e, logo depois substituindo (2.23) em (2.24) e isolando γ, resulta em

γ = a

aT + b
.

Porém, para aT � b (T < 103 °C), tem-se

γ ∼=
a

b
, (2.25)

ou seja, obtém-se o coeficiente de expansão volumétrica a partir do gráfico de fLL =(n
2+2
n2−1)

em função da temperatura, pela determinação dos coeficientes linear e angular da reta

que melhor se ajusta aos pontos experimentais.
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2.4. Teoria do acoplador direcional

Para exemplificar a utilização da propriedade termo-óptica dos materiais, apresentada

na seção 2.3, nesta seção será apresentado o equacionamento utilizado nos cálculos do

acoplador direcional óptico para o caso unidirecional, o qual é utilizado em aplicações

de óptica integrada. Como mencionado anteriormente, o acoplador direcional é uma das

configurações usualmente utilizadas na óptica integrada. Na Figura 2.6 [54], são apresen-

tadas algumas destas configurações: um guia de onda (a), uma curva ou deslocamento

do guia (b), um divisor de sinal (c), um interferômetro Mach-Zehnder (d), um acoplador

direcional (e) e uma interconexão (f). A escolha do acoplador direcional se dá devida à

sua maior simplicidade de confecção, pois pode ser utilizado a tecnologia planar da mi-

croeletrônica, onde são depositadas camadas sobre as outras, sem a necessidade de utilizar

a técnica de fotolitografia.

Figura 2.6.: Geometrias encontradas na óptica integrada para guia de onda canal: (a)
guia de onda, (b) curva ou deslocamento do guia, (c) divisor de sinal, (d)
interferômetro Mach-Zehnder, (e) acoplador direcional e (f) interconexão [54].

Dois guias de onda do tipo planar ou canal quando afastados entre si não interagem,

no entanto, ao serem aproximados, a luz pode ser acoplada de um guia para outro pelo

campo evanescente proveniente da onda confinada no guia vizinho.

Como visto na seção 2.1.2 e representado na Figura 2.5, os parâmetros do guiamento

dependem das características físicas do guia e do material recobridor. Entre os parâ-

metros está o comprimento de penetração da onda evanescente, que pode ser maior ou

menor dependendo das características guia/recobridor. Baseado nesta penetração que o

acoplador direto óptico tem seu princípio funcionamento.

O acoplador direto óptico é constituído de dois guias de onda que, em alguma região do

guiamento, se aproximam e interagem, como mostrado na Figura 2.7(a). A região onde

há interação está mostrado no esquema da Figura 2.7(b), onde os dois guias de onda a
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e b com índices na e nb e espessuras da e db, respectivamente, estão separados por um

material de espessura dc e índice nc.

Figura 2.7.: a) Esquema do acoplador envolvendo a aproximação e afastamento dos guias
de onda, e b) as características dimensionais e físicas dos guias.

Os modos de propagação dos guias de onda individuais, quando afastadas, são dados por

ξa (x,y)ei(ωt−βaz) e ξb (x,y)ei(ωt−βbz). Utilizando a teoria de modos acoplados, e partindo

de

E (x,y,z, t) = A(z)ξa (x,y)ei(ωt−βaz) +B (z)ξb (x,y)ei(ωt−βbz) , (2.26)

que representa, na aproximação de perturbação fraca, o campo elétrico na estrutura do

guia acoplado, Yariv [63] demonstrou como se chega aos coeficientes de acoplamento. Na

Equação (2.26), ω é a frequência angular, βa e βb sãos as constantes de propagação nos

guias a e b, respectivamente.

Se a distância entre os guias é infinita, a intensidade do campo elétrico no guia a (A(z))

e no guia b (B (z)) são independes de z, ou seja, não há interação entre eles. Porém quando

dc é pequeno o suficiente,

dA

dz
=−iκabBei2δz (2.27)

e

dB

dz
=−iκbaAei2δz , (2.28)

que são as equações dos modos acoplados, onde

2δ = (βa+κaa)− (βb+κbb) , (2.29)
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κab = 1
4ωεo

∫
ξ∗a ·∆n2

a(x,y)ξb dxdy , (2.30)

κba = 1
4ωεo

∫
ξ∗b ·∆n2

b(x,y)ξa dxdy ,

κaa = 1
4ωεo

∫
ξ∗a ·∆n2

b(x,y)ξa dxdy , (2.31)

κbb = 1
4ωεo

∫
ξ∗b ·∆n2

a(x,y)ξb dxdy ,

sendo κab, κba, κaa e κbb as constantes de acoplamento e εo a permissividade elétrica do

vácuo.

Para este modelo ter validade, a interação entre os guias a em b é tratada como uma

perturbação, portanto é necessário que a distância entre os guias não seja pequena demais,

devendo respeitar
∫
ξ∗a · ξb dxdy�

∫
ξ∗a · ξa dxdy, ou seja, que a intensidade gerada em a

por b deve ser muito menor que a intensidade em a.

Supondo que a luz, antes do acoplador, esteja propagando-se apenas no guia a (conforme

Figura 2.7(a)), isto é, A(0) = 1 e B(0) = 0, pode-se escrever a potência como Pa =A∗A e

Pb =B∗B, obtendo na situação simétrica, κab = κba = κ,

Pa(z) = Po−Pb(z) (2.32)

e

Pb(z) = Po
κ2

κ2 + δ2 sin2
(√

κ2 + δ2z
)
, (2.33)

onde Po é a potência total na saída.

A transferência máxima de potência, dada pelo fator multiplicativo 1
1+( δκ)2 (ver Figura

2.8), acontecerá no comprimento L= π
2
√
κ2+δ2 , chamado de comprimento de acoplamento,

que é definido como o comprimento necessário para passar 100% (com δ = 0) da energia

de um guia para o outro.
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Figura 2.8.: Sinal de saída do acoplador direto em função do fator de transferência [1].

Para o caso particular de dois guias iguais, em que na = nb⇒ n2 e βa = βb⇒ β, tem-se

δ = 0. As equações (2.32) e (2.33) podem, então, serem escritas como

Pa(z) = Po cos2(κ.z) (2.34)

Pb(z) = Po sin2(κ.z) ,

com o comprimento de acoplamento dado por

L= π

2.κ . (2.35)

Estas três últimas características do acoplamento entre os guias de onda podem ser

visualizadas na Figura 2.9, que mostra o instante inicial toda intensidade no guia a e

no decorrer do caminho vai sendo acoplada no guia b, que é transferida totalmente após

percorrida a distância de 1,5µm. Caso o comprimento de interação seja maior que o

comprimento de acoplamento, a luz retorna para o guia original e assim sucessivamente.

Yariv [63] mostra que, para o caso de dois guias de onda planas na condição de pertur-

bação fraca, a constante de acoplamento é dada por

κ= 2h2qe−qdc

β.
(
d− 2

q

)
.(h2 + q2)

, (2.36)

sendo d a largura dos guias e q e h dados por
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Figura 2.9.: Sinal das saídas A e B do acoplador e o comprimento de acoplamento (L)
para um dado distanciamento dc com δ = 0.

h =
√
n2

2k
2
o−β2 ,

q =
√
β2−n2

1k
2
o , (2.37)

onde n1 é o índice de refração do material espaçador, n2 o índice de refração dos guias, β

a constante de propagação e ko o vetor de onda no vácuo, conforme visto na seção 2.1.

Como ilustração, na Figura 2.10, extraída de [35, 63], Yariv mostra o acoplamento em

vários guias de onda canal, próximos uns dos outros, com larguras de 2,4 µm e espaçadas

de 4 µm. A Figura 2.10(a) ilustra a parte física dos guias e em (b) a intensidade luminosa

em alguns contes transversais.

No desenvolvimento acima, um importante parâmetro a ser definido é o comprimento

de acoplamento (L), pois contém todas as dependências do acoplamento. Para exem-

plificar e explicitar as dependências envolvidas, simulou-se o comprimento de acopla-

mento em função de duas variáveis: a distância entre os guias e a temperatura, con-

siderando o acoplamento em dois guias de onda paralelas espaçados por um material

termo-opticamente ativo. Os resultados destas simulações encontram-se na Figura 2.11,

onde em (a) observa-se que o comprimento de acoplamento cresce de maneira aproxi-

madamente exponencial com o aumento da distância entre os guias (dc). Este fato está

de acordo com as equações (2.35) e (2.36), que mostram o decaimento exponencial da
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Figura 2.10.: (a) Desenho do fluxo de energia nos canais adjacentes de guias de onda do
acoplador direcional; (b) fotografia da intensidade de luz guiada em quatro
diferentes posições[35].

onda evanescente no material recobridor. A Figura 2.11(b) demonstra o crescimento de

L com a temperatura, causado pela variação do índice de refração do material sepa-

rador que é termo-óptico, sendo considerado dc = 3µm. Lembrando que nc < na,nb e

que dnc
dT orgânicos < 0, ou seja, o índice de refração do material separador diminui com o

aquecimento, aumentando assim o contraste de índice filme-separador (∆n). Nota-se que

∆n é uma grandeza crítica para o desempenho e precisão do dispositivo. Os resultados

da Figura 2.11 foram obtidos com o auxílio do programa Mathcad, utilizando as rotinas

listadas no Anexo A.

Verificou-se que L é dependente da distância entre os guias e, anteriormente, também

foi dito que o grande CTO em polímeros é devido à variação de densidade causada pelo

aumento de volume (de acordo com a referência [45]). Com isso, o aumento de volume faz

crescer a distância entre os guias, mas note-se que o coeficiente de expansão volumétrica

envolve expansão em x, y e z , enquanto a distância entre os guias está na direção y. O

aumento em y pode ser considerado linear e estimado por:

∆l = loα
′∆T ,
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Figura 2.11.: Resultados das simulações que mostram a dependência do comprimento de
acoplamento (L) em função: da distância entre os guias de onda (dc) em (a)
e da temperatura com dc = 3µm em (b).

onde lo é o comprimento inicial (distância entre guias), ∆l é a variação do comprimento,

α′ o coeficiente de dilatação linear e ∆T a variação da temperatura [64].

Para exemplificar, calculou-se tal variação utilizando: lo = 4 µm, α = 75× 10−6°C−1

[21, 46, 59] (PMMA) e ∆T = 60°C. Assim a variação calculada foi ∆l = 18× 10−9m =

0,018µm , que equivale a 0,45% de lo.

Todo o equacionamento apresentado para o coeficiente termo-óptico, acoplador direto

óptico e guiamento da luz, assim como alterações físicas pela temperatura (dilatação)

estão incorporados à rotina desenvolvida para o acoplador exposto no Anexo A.
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3. Técnicas experimentais

No laboratório Laser&Óptica do Instituto de Física da UFRGS, há à disposição as

seguintes técnicas para se medir o índice de refração em filmes finos: Abelès, Abelès-

Hacskaylo, Reflexão Total Atenuada, Elipsometria Espectral, Curvas Envoltórias e Linhas-

m. Entre as técnicas citadas, a Elipsometria Espectral é a que possibilitou medir, para

diversas temperaturas, o índice de refração e sua dispersão espectral com maior facili-

dade, acurácia e reprodutibilidade das medidas. Para deposição de filmes poliméricos o

laboratório dispõe da técnica de spin coating e dip coating, sendo que foi utilizada a de

spin conting, pois possibilitava maior facilidade na deposição.

3.1. Elipsometria

Também chamada de polarimetria ou espectroscopia de polarização, a elipsometria é

uma técnica óptica, não destrutiva, que permite medir algumas propriedades de materiais,

como o índice de refração (n) e o coeficiente de extinção (k). A principal característica da

técnica é sua versatilidade, permitindo medidas de materiais na forma bulk e filmes finos,

sejam eles isotrópicos, anisotrópicos, dielétricos, multicamadas, entre outros. Particular-

mente, para filmes finos com baixa absorção, também é possível de se medir a espessura

física (d) do filme com grande precisão, como foi demonstrado por Vedam [65], onde ele

comparou medidas por microscopia eletrônica de transmissão (TEM) e por elipsometria

(SE) ver Figura 3.1.

A elipsometria é uma técnica que mede a modificação do estado de polarização da luz

ao interagir com um meio material, sendo diretamente relacionada com suas propriedades

físicas, como seu índice de refração e sua espessura física. Usualmente as medidas do
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Figura 3.1.: Comparação da técnica de Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM) e
com a elipsometria (SE) [65].

estado de polarização são realizadas por reflexão de luz sobre a amostra, seja no substrato

nú ou com filme sobre o mesmo. As amplitudes relativas das componentes paralela (ρp) e

perpendicular (ρs) ao plano de incidência da radiação e da diferença de fase entre as duas

componentes (∆p−∆s)[66] determinam mudança na polarização.

No caso de filmes finos não auto-sustentáveis, a razão das amplitudes (ρ
p

ρs ) e a diferença

de fase entre as componentes (∆p−∆s) são dependentes, além das constantes ópticas

(n1 e k1) e espessura (d) do filme, das constantes ópticas do substrato (n2 e k2) e do

ângulo de incidência da luz (ϕ), conforme representado na Figura 3.2. A configuração dos

raios de luz e a notação da Figura 3.2 será utilizada para desenvovler a parte matemática

[65, 66, 67, 68, 69]. Na figura, os ângulos ϕ1 e ϕ2 podem ser encontrados pela equação

nisenϕi = ntsenϕt, que é a equação de Snell, sendo que i é de incidente e t de transmitido.

Como dito anteriormente, a elipsometria avalia a razão entre as reflexões nas duas

polarizações p e s, e resulta nos parâmetros elipsométricos ψ e ∆. Então, fazendo a razão

entre as reflexões, obtém-se[66]

Rp

Rs
= ρp

ρs
ei(∆

p−∆s) = (tanψ)ei∆ . (3.1)
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Figura 3.2.: Esquema de reflexões para medidas elipsométricas no filme (N1) e no sub-
strato (N2).

Na equação (3.1), as componentes R são definidas em função dos coeficientes de reflexão

dos meios ar-filme (r01) e também filme-substrato (r12), dadas por:

Rs = ρsei∆
s

= rs01 + rs12e
−2iσ

1 + rs12r
s
01e
−2iσ (3.2)

e

Rp = ρpei∆
p

= rp01 + rp12e
−2iσ

1 + rp12r
p
01e
−2iσ , (3.3)

onde os coeficientes das reflexões de Fresnel r são dados por:

rs01 = n0 cosϕ0−n1 cosϕ1
n0 cosϕ0 +n1 cosϕ1

, (3.4)

rp01 = n0 cosϕ1−n1 cosϕ0
n0 cosϕ1 +n1 cosϕ0

, (3.5)

rs12 = ρs12e
iφ12 = n1 cosϕ1− (u2− iv2)

n1 cosϕ1 + (u2− iv2) , (3.6)

rp12 = (n2− ik2)2 cosϕ1−n1(u2− iv2)
(n2− ik2)2 cosϕ1 +n1(u2− iv2) , (3.7)
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e a refletividade na interface filme-substrato (ρ12) e a mudança de fase na interface filme-

substrato (φ12) são dados por:

ρ2
12 = (n1 cosϕ1−u2)2 +v2

2
(n1 cosϕ1 +u2)2 +v2

2
, (3.8)

tanφ12 = −2n1v2 cosϕ1
u2

2 +v2
2−n2

1 cos2ϕ1
. (3.9)

onde,

2u2
2 = w+ (w2 + 4n2

2k
2
2)

1
2 , (3.10)

2v2
2 =−w+ (w2 + 4n2

2k
2
2)

1
2 , (3.11)

w = n2
2−k2

2−n2
0sen

2ϕ0 , (3.12)

σ = 2πdn1
cosϕ1
λ

=Nπ ,N = 1
2 ,

3
2 ,

5
2 , ... . (3.13)

Juntando a equação (3.1) com as equações (3.4), (3.5), (3.6) e (3.7), obtém-se

(tanψ)ei∆ = ρp

ρs
ei(∆

p−∆s) = Rp

Rs
= rp01 + rp12e

−2iσ

1 + rp12r
p
01e
−2iσ

1 + rs12r
s
01e
−2iσ

rs01 + rs12e
−2iσ , (3.14)

que é denominada como a equação fundamental da elipsometria.

Supondo conhecidos os valores n2 e k2 para um dado comprimento de onda (λ), pode-

se determinar ψ e ∆ em função da espessura d do filme, que está relacionada com σ na

equação (3.14) e pode ser determinada por:

d= (180M +σ)λ
360(n2

2− sen2θ1) 1
2
, (3.15)

onde a ordem M é um valor inteiro que depende da espessura do filme.

Apesar de Drude [70, 71] ter obtido a expressão (3.14) , ele não pode aplicá-la na prática
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devido à falta de ferramentas adequadas na época (computadores), o que só foi possível

do meio para final do século XX. Neste contexto, os primeiros cálculos foram realizados

por Archer [69]. Um exemplo dos cálculos desenvolvidos por Archer é mostrado na Figura

3.3, onde tem-se o gráfico de ∆ versus ψ gerado para filmes dielétricos de vários índices de

refração sobre silício, usando λ= 546,1nm, n2 = 4,05, k2 = 0,028 e ϕ0 = 70°. No gráfico,

cada curva representa um particular índice de refração para o filme, com valores de σ a

cada 20° (indicado na figura), com as setas mostrando o sentido de crescimento de σ e,

consequentemente, da espessura.

Figura 3.3.: ∆ versus ψ, calculado por Archer[69], para filmes transparentes de vários
índices de refração sobre silício, sendo que λ= 546,1nm, n2 = 4,05, k2 = 0,028
e ϕ0 = 70°

Para ilustrar as alterações sofridas na polarização da luz ao ser refletida por uma su-

perfície, a Figura 3.4 apresenta um desenho esquemático da reflexão (diagrama de raios),

da fase e da polarização antes e depois da interação com a superfície. Neste exemplo, o

feixe elipticamente polarizado é desenhado com as componentes paralela (p) e transver-

sal (s) ao plano de incidência, com amplitudes iguais e diferença de fase de 45°. Após
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a reflexão, as componentes estão em fase, tornando o feixe plano-polarizado, e a razão

das amplitudes teve um decréscimo para metade de seu valor inicial. Com estes dados

hipotéticos, junto com a equação (3.14), encontramos ∆ = 135° e ψ = arctan(0,5), o que

nos possibilita obter os valores de n e k da superfície.

Figura 3.4.: Esquema da reflexão, da fase e da polarização, antes e depois da reflexão.

O procedimento para a medida de ∆ e ψ está detalhado na Figura 3.5, onde apresenta-se

a representação esquemática de um elipsômetro de extinção. Na figura, um feixe incidente

colimado e monocromático atravessa em sequência um polarizador e um retardador de

fase1, tornando o feixe elipticamente polarizado. Quando os parâmetros ajustados nestes

dois componentes ópticos estão de acordo com as características do filme, o feixe refletido

torna-se plano-polarizado, tendo sua orientação determinada ao se ajustar o polarizador
1Constituído de um cristal birrefringente, que apresenta dois eixos de transmissão, com índices de
refração diferentes, portanto a velocidade de propagação e os ângulos de reflexão são diferentes, de
modo que cria uma defasagem entre as componentes p e s de uma onda eletromagnética decomposta
nestes eixos.
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de análise até a obtenção de um mínimo de sinal no detector (extinção do feixe de luz

refletido).

Figura 3.5.: Esquema experimental de um elipsômetro.

A configuração descrita é apenas uma dentre muitas utilizadas em elipsometria. Como

será apresentado na seção 4.3, também é possível realizar medidas espectrais em elipsome-

tria [47], que, basicamente, consiste em variar o comprimento de onda, permitindo assim,

a obtenção da curva de dispersão do material. Tais curvas são geradas pela fórmula de

Cauchy que apresenta o índice de refração em função do comprimento de onda[61], sendo

que as costantes A, B e C da fórmula são resultantes das medidas de elipsometria espectral

e a fórmula é dada por:

n(λ) = A+ B

λ2 + C

λ4 . (3.16)

3.2. Spin coating

O spin coating é uma técnica muito utilizada de deposição de filmes finos em substratos

planos. Ela é largamente utilizada em fotolitografia, para depositar camadas de fotorre-

siste com cerca de 1 micrômetro de espessura. É uma técnica muito versátil, pois pode

produzir filmes desde nanômetros até dezenas de microns.

Os passos para a deposição podem ser simplificadamente explicados da seguinte forma:
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• Dissolve-se o material (polímero ou híbrido) em solvente, agitando até a clarificação

da solução;

• Filtra-se a solução antes da deposição para retirar pequenos particulados;

• Derrama-se sobre o substrato limpo a solução filtrada;

• Inicia-se a rotação: velocidade angular e tendo pré-estabelecidos;

No processo de rotação do substrato pode-se fazer com rampa de aceleração e de

desaceleração, assim como uma campânula para atmosfera saturada.

• Secagem do filme, à temperatura ambiente ou utilizando alguma forma de aqueci-

mento (prato quente ou forno).

A espessura do filme depositado depende de alguns fatores: viscosidade da solução, rotação

utilizada (velocidade angular), tempo de rotação, volatilidade do solvente, temperatura

de deposição e atmosfera externa (composição). A máquina utilizada para a deposição é

chamado de spinner e pode ser visualizada na Figura 3.6, assim como um esquema gráfico

da deposição.

Figura 3.6.: (a) Ilustração do arranjo experimental para deposição por spin coating e (b)
fotografia do equipamento.
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4. Produção, processamento e

caracterização dos filmes

Neste capítulo serão apresentados os principais aspectos da escolha do material uti-

lizado, do processamento da amostra e extração dos dados, os quais serão discutidos no

Capítulo 5.

4.1. Seleção de materiais

Durante a busca do material mais adequado para o desenvolvimento do trabalho,

encontrou-se vários materiais “candidatos” ao desenvolvimento. Dentre estes estavam

polímeros puros, polímeros dopados e híbridos orgânico-inorgânico. A Tabela 4.1 lista

uma série de materiais citados na literatura que apresentam propriedades relevantes à

proposta deste trabalho, na qual são listados os índices de refração, coeficientes termo-

ópticos, coeficientes de dilatação térmica e outras características relevantes.

Dentre os materiais pesquisados, o policarbonato (PC) e o polimetilmetacrilato (PMMA)

apresentaram muitas compatibilidades. Ambos são amorfos e transparentes no visível,

apresentam propriedades térmicas e mecânicas similares entre si [73, 74, 75], tais como

densidade, módulo de Yong, condutividade térmica, coeficiente de expansão térmica, en-

tre outras, além de terem formado soluções estáveis, filmes homogêneos e apresentarem

uma grande diferença de índices de refração, possibilitando a sintonização.
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Tabela 4.1.: Lista dos materiais com índices de refração e coeficientes termo-ópticos ex-
traídos de artigos científicos (@ simboliza o comprimento de onda em que
foram medidos).

Material n CTO
(×10−4/°C)

OBS. ref

Poliamida com cross-link UV15
Master Bond - @1,33µm TM

1,51 e 1,49 suposto -1 [36]

UV15 e UV11-3
Master Bond - @1,33µm TM

1,513 e 1,506 suposto -0,8 [20]

Polímeros termo curáveis - ZP2145M, ZP1335M
e ZP1370M - ZenPhotonics Company - @1,5µm

1,481, 1,524
e 1,548

[29]

AZ4562 e AZ1512 - Hoechst - @1,55µm 1,58 e 1,57 [41]
PMMA - @578nm 1,4923 20°C [45]

PMMA e SiO2 - @632,8nm 1,4865 e
1,4589

22°C [46]

Methacryloxypropyltrimethoxysilane;

Tetramethylorthosilicate (c/ def. concent.)

I - 1,4616
II - 1,4797

-1,3 a -2 β 0,66 a
1,93×10−4

[11]

Methacryloxypropyltrimethoxysilane; Methacrilic Acid;

Zirconium N-Propoxide(10:4:4)

I - 1,5175s/
UV

II - 1,5247
c/ UV

-2 [2]

Methacryloxypropyltrimethoxysilane; Methacrilic Acid;

Zirconium (IV) PropoxideI-(10:4:4) e II-(4:1:1)

I - 1,5297
II - 1,5230

I - -1,44
II - -1,75

[12]

DR1 / PMMA - dif. concent. 1,475 a 1,494 ±-1,2 TE e TM
em 3λ

[21]

FA ou DR19 / PMMA - dif. concent. 1,493 bulk e
filme

[13]

PMMA + Umidade 1,485 a 1,465 [62]
PMMA e Poliuretano (PUR) -1,2 e -3,3 [27]

8 polímeros 1,558 a
1,7184

-1,03 a -6 birrefrin-
gência

[60]

6 polímeros com dopantes 1,48032 a
1,69703

[59]

FPAE(RC50)-EP e FPAE-EP 1,51440 e
1,49949

[72]

MPTMS + TMOS (dif. proporções); e PMMA 1,455 A
1,477

-1,3 a -2; e -1,13 [50]

Sílica (varredura espectral e dif. temp.) 1,362 A
1,475

[51]

10 Polímeros -0,9 a -4,2 [49]
PMMA (com DR1) - @ 832 nm nTE,TM

dn
dT TE,TM

βTE,TM [48]

Apesar do PMMA e PC já serem uma excelente escolha, foram selecionado na lista

mais alguns materiais para testes de deposição e transparência, dentre eles estavam: poli-

estireno (PS), polipropileno (PP), polivinilpirrolidone (PVP), Poli(vinil)álcool (PVA),
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híbrido de sílica-PVP, sílica-PMMA via sol gel. Porém, apenas com alguns foi possível

a confecção de filmes, o que possibilitaria medir os índices de refração e os coeficientes

termo-ópticos dos mesmos no estado puro. Na Tabela 4.2 estão os valores que foram

encontrados para PS, PVA, fotorresiste ma-P1215, PMMA e PC.

Tabela 4.2.: Tabela do índice de refração e coeficiente termo-óptico do PMMA, PVA, PS,
PC e fotorresiste (ma-P1215 da Micro Resist Technology).

Após a análise dos materiais puros, foram realizados inúmeros testes misturando-se os

materiais citados na tabela, porém a maioria não formou solução homogênea e estável,

apesar de ter sido utilizado diversos solventes. As soluções que estabilizaram homogêneas,

tentou-se a produção de filmes, mas, novamente, a maioria não formou filme uniforme.

Além da mistura de PC-PMMA, a de PS-PMMA se mostrou promissora, porém os filmes

de PS-PMMA não mantinham na secagem e no tempo as características de baixo espa-

lhamento e uniformidade necessárias para a análise por elipsometria. Portanto a mistura

de PC-PMMA se tornou a melhor opção para o estudo espectral do comportamento do

índice de refração e do CTO.

4.2. Preparação de filmes finos

Para realizar as medidas de n(λ) e CTO, foram preparados filmes de PC/PMMA (PC

da Bayer e PMMA da Aldrich) em concentrações de 20, 40, 50 e 80%p1 de PC em PMMA,

assim como dos materiais puros, PC e PMMA. Inicialmente, foram preparadas soluções

dos polímeros à temperatura ambiente, onde misturou-se PC e PMMA sólidos, nas di-

ferentes proporções em massa, e utilizando-se tetrahidrofurano (THF) como solvente,
1%p significa porcentagem em massa.
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sendo fixada uma concentração de soluto em solvente de 4%p. Todas as soluções ficaram

4 horas em agitação, tempo necessário para dissolução completa do(s) polímero(s), confir-

mada pela clarificação da solução. As soluções dos polímeros ficaram transparentes, sem

particulados visíveis em suspensão, pois o THF é um bom solvente de ambos polímeros.

Antes da deposição dos filmes, as soluções foram filtradas com membrana com diamtro

dos poros de 0,2µm, fabricada em politetrafluoretileno (PTFE) pela Millipore. Os filmes

foram depositados por spin coating, e no intuito de obter filmes finos, homogêneos e uni-

formes, uma atmosfera saturada de THF foi utilizada. Como substratos foram utilizados

pedaços de silício polidos (25 mm X 25 mm X 0.5 mm), previamente cortados de uma

bolacha (wafer) de silício, da Wacker (Prime <100>), os quais foram limpos conforme pro-

cedimento utilizado na indústria de microeletrônica e cujos passos de limpeza utilizados

foram:

Lavagem em água deionizada (DI).

1. Solução de ácido Sulfúrico (H2SO4) + peróxido de hidrogênio (H2O2) na proporção

(4:1) aquecida a 120°C por 10 min.

2. Lavagem em água DI por 5 min.

3. Solução de água DI (H2O) + hidróxido de amônio (NH4OH) + peróxido de hidrogênio

(H2O2) na proporção (4:1:1) aquecida a 80°C por 10 min.

4. Lavagem em água DI por 5 min.

5. Solução de água DI (H2O) + ácido fluorídrico (HF ) na proporção (20:1) 1-2 min

(retirada do oxido nativo quando necessário);

6. Lavagem em água DI por 5 min.

7. Solução de água DI (H2O) + ácido clorídrico (HCl) + peróxido de hidrogênio

(H2O2) na proporção (4:1:1) aquecida a 80°C por 10 min.

8. Lavagem em água DI por 5 min.

9. Secagem com N2.
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Após a deposição, os filmes foram secos num prato quente a 100°C por 30 minutos para

completa remoção do solvente. Todos foram preparados com espessuras entre 350 e 660

nm (Tabela 5.2 seção 5.2) para garantir uma medida comparativa acurada do CTO para as

diversas misturas utilizadas, evitando assim, diferenças ocasionadas por maior ou menor

mobilidade da(s) cadeia(s). Este controle é realizado ajustando a velocidade angular

do spinner (2500 a 3000 rpm) para cada filme depositado e confirmado ex situ pelo

perfilômetro mecânico da Ambios XP2, mostrado na Figura 4.1. O funcionamento básico

do perfilômetro pode ser explicado como uma ponteira que percorre a superfície da amostra

com baixa força, para não deformar a superfície, e forma um perfil de alturas em relação

ao substrato.

Figura 4.1.: (a) Perfilômetro mecânico Ambios XP2; (b) Cabeçote do equipamento e a
ponteira de 2,5µm utilizada.

4.3. Medidas elipsométricas

Para investigar a resposta termo-óptica das amostras em diferentes temperaturas, um

dispositivo de aquecimento foi construído no laboratório (com flutuação de temperatura

de ± 1 °C) e integrado ao Elipsômetro Espectral SOPRA GES-E, permitindo assim medi-

das in situ da curva de dispersão do material em função da temperatura. A representação

esquemática do arranjo experimental está representada na Figura 4.2(a), assim como as

fotos do elipsômetro em (b) e do dispositivo construído para aquecimento das amostras

(c). O dispositivo de aquecimento consiste numa lâmina de silício dopado (Waker - ori-

entação <100> - resistividade 0,007 a 0,02 Ω/m ), por onde circula uma corrente elétrica

controlada, a qual gera o aquecimento da lâmina via efeito Joule. A amostra é fixada na
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superfície da lâmina com uma camada fina de pasta térmica, utilizada para obter uma

melhor transferência de energia à amostra. Além disso, também é fixado à superfície da

amostra um sensor de temperatura (PT100), o qual é conectado a um controlador que

libera ou não a passagem da corrente elétrica pela lâmina, mantendo a temperatura da

amostra fixa.

Figura 4.2.: Representação esquemática do arranjo experimental do dispositivo de aque-
cimento das amostras (a), fotografia do elipsômetro (b) e fotografia do dis-
positivo de aquecimento das amostras construído acoplado ao elipsômetro
(c).

O elipsômetro GES-E é composto de uma lâmpada de xenônio, um polarizador rota-

tivo, um polarizador analisador fixo e um espectrômetro, permitindo assim, a obtenção

das constantes ópticas de filmes finos na faixa espectral de 0,25 a 1,88µm. O elipsômetro

utiliza o método de Hadamard[76] para analisar a polarização da luz e extrair duas com-

ponentes, σ e τ , para cada comprimento de onda (λ ), sendo

35



σ = tan2 Ψ− tan2A′

tan2 Ψ + tan2A′
(4.1)

e

τ = 2.cos∆ tanΨ.tanA′
tan2 Ψ + tan2A′

, (4.2)

onde tanΨ e ∆ são, respectivamente, a razão entre amplitudes e a diferença no desloca-

mento da fase entre valores associados com as polarizações TM e TE da luz (paralela e

perpendicular ao plano de incidência, respectivamente) e A′ é o ângulo entre o eixo de

transmissão do polarizador analisador e o plano de incidência da luz [61].

Para a obtenção do n(λ) e d dos filmes, foi utilizado o software de análise e modela-

mento do próprio elipsômetro, Winelli II (v. 2.2.0.7), no ajuste aos pontos experimentais,

conforme apresentado na Figura 4.3, onde em (a) é apresentado o ajuste da curva (linha

cinza clara) aos pontos experimentais (linha cinza escura) de uma varredura espectral

da amostra de PMMA e na parte (b) um exemplo de resultado emitido pelo software,

em que apresenta as constantes de Cauchy (A, B e C) e a espessura física do filme, com

seus respectivos desvios. Como guia de medida, sempre é pedido o índice de refração no

comprimento de onda de 633nm para controle, o qual também é apresentado na figura.

Deve-se salientar que considerou-se no modelo de ajuste um filme com comportamento

isotrópico, dielétrico e homogêneo.

Todas as medidas foram realizadas utilizando-se um feixe de luz incidindo no ângulo

(ϕ) de 75°, com a normal, e no intervalo de comprimento de onda entre 400 e 800 nm.

As medidas foram realizadas a 25, 40, 55, 70 e 85°C, que são inferiores à temperatura de

transição vítrea do PC e do PMMA (ambas maiores que 100°C). Além disso, para evitar

alteração do índice de refração causado pela absorção de água[62], a umidade relativa da

sala foi controlada e mantida entre 40 e 50%. Inicialmente, foram realizadas medidas no

substrato de silício puro, nas mesmas temperaturas que os filmes seriam avaliados. As

curvas de dispersão obtidas do substrato foram utilizadas posteriormente para calcular as

constantes dos filmes.
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Figura 4.3.: Ajuste aos pontos experimentais realizado pelo software Winelli II em (a) e
um exemplo dos resultados de ajuste.

Após a caracterização do substrato, uma série de medidas foram realizadas nos filmes

usando uma metodologia que visava obter valores de maior acurácia. Para cada tempe-

ratura foram feitas 9 medidas do índice de refração e de espessura, três delas durante

o aquecimento (entre a temperatura ambiente e a temperatura máxima escolhida), três

durante o resfriamento da amostra até a temperatura mínima escolhida (menor potência

na placa aquecedora) e mais três novamente durante de aquecimento. Os valores de in-

certeza da Tabela 5.2 e as barras de erro das figuras da seção 5.2 são os desvios padrão

associados a cada medida.
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Como resultado, a espessura física (d) e a curva de dispersão foram obtidas para cada

filme e cada temperatura. Como os filmes não apresentaram perdas relevantes por espa-

lhamento ou absorção, não utilizou-se o cálculo do coeficiente de extinção (k).
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5. Discussão de resultados

Neste capítulo, será discutido fatores que influenciam a penetração da onda evanescente

e os resultados obtidos no Capítulo 4, os quais demonstram a importância da sintonização

do índice de refração na concepção do dispositivo. Também será mostrada uma simulação

do acoplador óptico com os dados da sintonização do índice de refração.

5.1. Simulação da penetração da onda evanescente

No desenvolvimento da proposta de material para sensor de temperatura utilizando

o acoplador óptico, buscou-se um entendimento melhor dos parâmetros relevantes ao

guiamento e que fariam o dispositivo funcionar com maior ou menor precisão. Neste

sentido, foram realizadas simulações da penetração da onda evanescente, que expressa

as características dos materiais envolvidos. Para realizar tais simulações, foi utilizado o

simulador 1-D Multilayer Slab Waveguide Mode Solver, que é disponível na internet [55].

Como base de comparação a Figura 5.1(a) mostra o confinamento num guia de onda com

500nm de largura e índice de refração de 1,6, o qual é envolto por dois meios com índices

de refração diferentes (um 1,46 e outro 1,49) e é utilizada uma luz laser de 633nm de

comprimento de onda. A onda evanescente da direira na figura praticamente se extingue

numa distância de 1µm da interface. Quando há uma alteração do índice de refração, por

exemplo com a mudança de temperatura (diminuindo o contraste de 0,11 para 0,05), há

uma maior penetração da onda, que se extingui além da distância de 1,5µm da interface,

observado na figura (b).

Uma maior penetração da onda evanescente também ocorre quando a largura (ou espes-

sura) do guia de onda diminui, como apresentado na Figura 5.1(c), onde todos parâmetros
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são mantidos os mesmos aos de (a), com exceção da espessura que passa de 500nm para

300nm em (c).

Figura 5.1.: Penetração da onda evanescente em (a) e quando alterado: o contraste de
índice de refração entre a camada de guiamento e o recobrimento, em (b); a
espessura da camada de guiamento, em (c). [55]

Fazendo as mesmas simulações, mas modificando apenas o comprimento de onda (com

os mesmos parâmetros físicos do guia e recobrimento) nota-se que a utilização de compri-

mento de onda menor propicia um maior confinamento, inclusive aumentando o número

de modos confinados, como apresentado na Figura 5.2(a). Quando aumenta-se o com-

primento de onda, o guia confina cada vez menos a onda, conforme as Figuras 5.2 (b) e

(c).

Figura 5.2.: Acoplamento de modos e penetração da onda evanescente com a mudança do
comprimento de onda. [55]

Pela análise das Figuras 5.1 e 5.2, se pode concluir que o confinamento num guia de onda

varia com o contraste de índice de refração entre guia e recobrimento, com a espessura

do guia de onda e com o comprimento de onda utilizado no guiamento, devendo estes

parâmetros ser otimizado no desenvolvimento de algum dispositivo.
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Do exposto acima, nota-se que existe um amplo poder de controle sobre as caracterís-

ticas do guia de onda, através da escolha de materiais com índices de refração adequados.

Este controle também permite otimizar as espessuras e fabricar guias para as regiões

espectrais de interesse.

Disto resulta a importância de poder sintonizar o índice de refração, inclusive para

permitir configurações com espessuras realistas, e de escolher a região do espectro eletro-

magnético mais propício à utilização requerida, pois são muitos os parâmetros iniciais que

podem ser modificados para aumentar ou diminuir o comprimento de acoplamento (seção

2.4).

5.2. Resultados obtidos

A partir das medidas elipsométricas realizadas nos filmes de PC, PMMA e suas com-

binações, variando-se a temperatura e o comprimento de onda, foram determinados a

média e o desvio padrão das mesmas, cujos valores estão sumarizados na Tabela 5.1.

Nesta tabela são apresentadas as constantes A, B e C da fórmula de Cauchy (Equação

3.16) para os diversos filmes e temperaturas. Com estes valores é possível montar a curva

de dispersão (n versus λ) para os filmes em todas as temperaturas medidas, ou seja, ela

resume todas as medidas realizadas e com estes valores pode-se extrair, para todos os

filmes, os valores de índice de refração, coeficiente termo-óptica e coeficiente de expansão

volumétrica, dentro do intervalo de comprimento de onda de 400 a 800 nm.
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Tabela 5.1.: Valores das constantes A, B e C de Cauchy dos filmes PC/PMMA nas re-
spectivas temperaturas avaliadas (aplicáveis de 400 a 800 nm).

Utilizando os valores da Tabela 5.1 para 25°C, pode-se gerar a curva de dispesão dos

filmes para a temperatura escolhida. Estas curvas de dispesão estão na Figura 5.3(a), onde

o índice de refração decresce para todos os filmes, na temperatura de 25°C, permitindo

analisar o comportamento espectral de cada filme. Na Figura 5.3(b) a derivada do índice

de refração em função do comprimento de onda é apresentada, onde pode-se observar que,

dentre todas as amostras, a de PMMA puro é a que sofre a menor variação, os demais

filmes têm uma mudança mais significativa de 400 a 550nm e apresentam pouca variação

até os 800nm. A partir dos 550nm, os filmes apresentam comportamento similar, como

se pode observar pela tendencia das curvas de dn/dλ vs. λ a um valor praticamente

constante, o que possibilita utilizar qualquer um destes materiais que a resposta será

praticamente a mesma em função da variação de λ.
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Figura 5.3.: (a) Indice de refração em função do comprimento de onda dos filmes
PC/PMMA à 25°C. (b) Derivada do índice de refraçao em função do λ.

Com os dados das constantes de Cauchy medidos, é possível determinar o índice de

refração de um mesmo material e comprimento de onda nas temperaturas avaliadas. A

Figura 5.4 apresenta o índice de refração e a espessura em função da temperatura para
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a amostra com 80%p de PC e 20%p de PMMA, denominada PC 80%. Através deste

resultado se obtém o CTO extraíndo-se o valor da declividade da reta, cujo valor en-

contrado para esta amostra foi −1,47× 10−4◦C−1. Assim como o índice de refração, a

espessura também teve um comportamento linear com a temperatura. Esta característica

foi observada em todas as demais amostras analisadas e ratifica as conclusões de Cariou

et. al.[45].

Figura 5.4.: Índice de refração e espessura em função da temperatura para o filme PC
80% e λ= 633nm.

Outro exemplo está na Figura 5.5, que mostra o índice de refração e a função de Lorentz-

Lorenz, ambas em função da temperatura, da amostra com 50%p de PMMA e 50%p de

PC, denominada PC 50%, cujos comportamentos são lineares com a temperatura. Para

esta amostra, o valor encontrado da declividade, ou seja, do CTO foi −1,11×10−4◦C−1.

A linearidade da função de Lorentz-Lorez possibilita o cálculo do coeficiente de expansão

volumétrica da amostra, como demonstrado na seção 2.3. Utilizando a eq. (2.25) nos

valores medidos da amostra PC 50% encontrou-se o valor de 1,77× 10−4◦C−1 para o

coeficiente de expansão volumétrica.
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Durante as análises, foi constatato que o valor encontrado do CTO, a partir da de-

clividade da reta associada aos pontos exeprimentais do índice de refração em função da

temperatura, diverge do valor encontrado quando utilizada a eq. 2.22, sendo o coeficiente

de expansão volumétrica da mesma obtido através da eq. 2.25. Acredita-se que esta

diferença de valor esteja associada à restrição imposta pelo substrato, o que impede a

dilatação igualmente em todas as direções.

Figura 5.5.: Índice de refração e função de Lorentz-Lorenz em função da temperatura,
para o filme PC 50% e λ= 633nm.

Verificou-se que tanto o índice de refração, a espessura e a função de Lorentz-Lorenz em

filmes de PC/PMMA variaram linearmente com a temperatura, quando em temperaturas

inferiores a de transição, o índice de refração é inversamente proporcional à temperatura,

devido ao fato de que γ tem valor bem superior de que Φ, conforme descrito na seção

2.3. Estes resultados possibilitam a utilização destes materiais como parte do sensor, pois

suas respostas serão preditas por uma reta, o que simplifica a calibração do dispositivo.

A Figura 5.6(a) mostra o índice de refração em função do comprimento de onda para

o filme de 60%p de PMMA e 40%p de PC, denominado PC 40%, para as cinco tem-
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peraturas medidas. Utilizando as curvas de dispersão da Figura 5.6(a) pode-se extrair o

coeficiente termo-óptico da amostra para todos os comprimentos de onda, analisando-se

o distanciamento entre as curvas de nvsT , para específicos comprimentos de onda.

Figura 5.6.: (a) Índice de refração em todas as temperaturas e (b) coeficiente termo-óptico
em função do comprimento de onda para o filme PC 40%.
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Os valores dos CTOs, em função do comprimento de onda, estão na Figura 5.6(b).

Nota-se visualmente que entre 450 e 600nm o módulo do coeficiente termo-óptico é maior

que nas demais regiões do espectro analisado, tendo como valor máximo (em módulo)

em 500nm (CTOλ=500nm = −1,465× 10−4◦C−1) e que o CTO alcança seu menor valor

(em módulo) em 400 e 800nm (CTOλ=400nm = −0,989× 10−4◦C−1 e CTOλ=800nm =

−0,992×10−4◦C−1).

A informação de que o CTO varia com λ possibilita a escolha da região espectral mais

adequada à resposta esperada para o dispositivo. No caso do dispositivo ser um sensor

de temperatura, quanto maior for a variação do índice de refração com a temperatura

(maior módulo de CTO), maior será a sensibilidade do mesmo. Para a mistura PC40% a

luz verde é a mais indicada para se ter a maior sensibilidade.

Para referência, os resultados obtidos de espessura, índice de refração, coeficiente termo-

óptico e coeficiente de expansão volumétrica dos filmes depositados e utilizando o com-

primento de onda de 633 nm estão sumarizados na Tabela 5.2, observa-se a sintonização

do índice de refração do PMMA (1,4916) para o do PC (1,6118) conforme a composição

da mistura é alterada.

Tabela 5.2.: Espessura, índice de refração, coeficiente termo-óptico e coeficiente de expan-
são volumétrica em λ= 633nm dos filmes.

Para uma melhor visualização da sintonização com os resultados, a Figura 5.7(a) apre-

senta o comportamento do índice de refração (λ= 633nm) em função da concentração dos

polímeros nas cinco temperaturas medidas (25, 40, 55, 70 e 85°C). Desta figura, pode-se
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inferir concentrações dos polímeros que permita a geração de um composto com índice de

refração específico. Por exemplo, para um material com índice de 1,53 o filme deve ter

uma mistura de, aproximadamente, 70%p de PMMA e 30%p de PC. A Figura 5.7(b), ap-

resenta o índice de refração (λ= 633nm) em função da temperatura para todos os 6 filmes

depositados, onde é mostrada a base (PMMA) e o topo (PC) da sintonização do índice

utilizando os dois compostos, onde todas as composições apresentaram comportamento

linear.

As Figuras 5.7(a) e (b) salientam o trabalho realizado e mostra a versatilidade e a

potencialidade dos dados obtidos, pois demonstram a possibilidade de sintonização do

índice de refração e o coeficiente termo-óptico de todas as amostras em λ = 633nm.

Ressalta-se que os mesmos gráficos também podem ser gerados para todos os filmes em

qualquer comprimento de onda utilizando as constantes de Cauchy.
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Figura 5.7.: Índice de refração (λ= 633nm): (a) em função da concentração dos compos-
tos nas cinco temperaturas medidas, e (b) em função da temperatura para os
6 filmes depositados.
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5.3. Simulação do acoplador óptico

Para demonstrar o potencial dos dados obtidos, utilizaram-se os mesmos em uma sim-

ulação do acoplador óptico, apresentada no Anexo A. Os valores selecionados estão na

Tabela 5.3.A faixa de variação de temperatura foi de 25 a 85°C, e o comprimento de onda

foi de 500 nm. O índice de refração do recobrimento polimérico (material termo-óptico)

foi gerado compondo-se 85%p de PMMA e 15%p de PC. As espessuras foram escolhidas

com o intuito de atingir um bom grau de realismo (na construção do dispositivo, o filme

polimérico deve ter dimensões de dezenas a centenas de nanometros, para que este ap-

resente uniformidade, homogeneidade e superfície regular). Ainda durante a escolha dos

parâmetros, buscou-se gerar um guia que fosse monomodo e que possuísse comprimento

de acoplamento menor que 10 mm.

Tabela 5.3.: Índices de refração e espessuras do guia de onda e do recobrimento utilizados
na simulação.

Guia de onda Recobrimento
Índice de refração 1,6 1,51

CTO 1×10−5◦C−1 −1,465×10−4◦C−1

Espessura 0,5µm 1,25µm

Na Figura 5.8 são apresentados os resultados da simulação. A parte (a) mostra o

comportamento da potência no guia A, quando variado o comprimento de interação e

mantida a temperatura em 25°C, sendo observado que, nestas condições, o comprimento

de acoplamento (L) é igual a 5,5 mm. A parte (b) ilustra o comportamento da potência

no guia A, quando fixado em 10 mm o comprimento de interação e variada a temperatura.

Pode-se notar a existência de uma região linear, o que simplifica a conversão para uma

escala de temperatura.
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Figura 5.8.: Resultado da simulação da potência em um guia de onda de um acoplador
óptico. (a) Comprimento de interação variável e temperaura fixa (25°C); (b)
temperatura variável e comprimento de interação fixo (L=1 mm).
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6. Conclusão e perspectivas

No trabalho desenvolvido, buscou-se um material propício à utilização num dispositivo

óptico que tenha como base de funcionamento a resposta termo-óptica dos materiais. Para

tanto, buscou-se na literatura materiais que pudessem ser utilizados. Dentre os materiais

pesquisados, destacaram-se dois, do ponto de vista do coeficiente termo-óptico e confecção

de filmes: o PMMA e o PC, que são transparentes ao espectro de luz visível, possuem

índices de refração razoavelmente distantes um do outro e apresentam altos valores do

coeficiente termo-óptico, além de propriedades térmicas e mecânicas similares.

Na busca do material, misturou-se o policarbonato com o polimetilmetacrilato em di-

ferentes concentrações (20, 40, 50 e 80%wt de PC). Para realizar as medidas de índice de

refração e coeficiente termo-óptico, produziu-se com sucesso filmes finos das misturas em

diferentes concentrações, assim como das soluções puras de PC e PMMA. Com os filmes

depositados por spin coating sobre silício polido, foi utilizada a técnica de elipsometria

para medir o índice de refração e sua espessura física.

Na investigação da resposta termo-óptica das amostras em diferentes temperaturas, foi

desenvolvida a medição in situ da variação da curva de dispersão, com a construção, de um

dispositivo de aquecimento que foi integrado ao elipsômetro, o que nos permitiu realizar

medidas in situ da variação da curva de dispersão do material em função da temperatura.

Baseados nas curvas de dispersão medidas, calculou-se o efeito termo-óptico dos filmes.

Para tanto, foram realizadas medidas nos filmes de PC, PMMA e suas combinações, para

diferentes temperaturas.

Um dos diferenciais desta tese é que a caracterização dos materiais foi realizada para

uma região contínua do espectro eletro-magnético, sendo obtidos o comportamento do
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índice de refração, do coeficiente termo-óptico e do coeficiente de expansão volumétrica,

tanto para o PMMA, para o PC, e para os filmes de PMMA e PC em diferentes proporções.

A partir da proposta do trabalho, de estudar materiais a serem utilizados como material

base para um sensor de temperatura a partir de um acoplador direto óptico, e dos dados

obtidos, os objetivos propostos foram alcançados através da obtenção de materiais que

têm grande coeficiente termo-óptico, são transparentes no visível e que possibilitam a

sintonização do índice de refração. Para a obtenção destes dados, foram analisadas a

dependência do índice de refração com o comprimento de onda (no intervalo contínuo

de 400 a 800 nm do espectro eletromagnético), com a temperatura (25-85°C) e com a

concentração do composto (0-100%wt PC em PMMA).

Estes resultados formam uma base consolidada de dados de referência a quem procure

um material com índice de refração específico e queira utilizar o efeito termo-óptico em

aplicações específicas, pois possibilitam, utilizando os dois materiais escolhidos, sintonizar

o índice de refração (entre 1,49 e 1,61 a 633 nm) em qualquer comprimento de onda entre

400 e 800 nm, além de propiciar o conhecimento do comportamento termo-óptico do

material e a possibilidade de escolher a região do espectro eletromagnético, em torno do

visível, que melhor satisfaça cada aplicação. Os resultados foram publicados na Optical

Engineering de dezembro de 2009[52] (Anexo B).

Estes resultados, associados ao guiamento de luz, com aplicações exemplificadas a um

acoplador direcional óptico e como indicado nas simulações, permitem visualizar a con-

cepção otimizada de um sensor fotônico de temperatura baseado no efeito termo-óptico,

que apresenta como uma perspectiva de continuidade do trabalho. Não foram encon-

trados na literatura relatos de sensor térmico baseado nesta configuração e baseado na

propriedade termo-óptica dos materiais.

Como já visto anteriormente, existem vários materiais e configurações que podem ser

utilizados, mas encontrar o conjunto adequado para uma certa estrutura (distância, com-

primentos, largura, etc.) e material (do guia e do recobrimento) são tarefas específicas

para o desenvolvimento de cada um dos novos sensores. Baseados nisso, pretende-se

desenvolver a concepção de uma plataforma para futuros trabalhos, com este ou outro
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efeito.

Na busca desta plataforma, inicialmente será utilizado o acoplador direto óptico asso-

ciado a uma configuração híbrida, onde algumas camadas são orgânicas puras e outras

inorgânicas puras, sem descartar para o futuro a utilização de materiais híbridos (orgânico-

inorgânicos) em lugar dos orgânicos.

Como dito, vislumbra-se desenvolver um sensor de temperatura, como idealizado no

texto, para tanto, se utilizará um guia de onda planar para conduzir a luz. Na região

onde busca-se medir a temperatura, existirá uma estrutura demonstrada na Figura 6.1,

onde parte da luz poderá ser acoplada no segundo guia de onda através do material

termo-óptico inserido entre os mesmos.

Figura 6.1.: Proposta de um sensor de temperatura, utilizando material termo-óptico e o
acoplador direto óptico.

A construção e os testes do dispositivo já foram iniciados utilizando prismas para o

acoplamento e desacoplamento, porém quando elevada-se a temperatura a estrutura mexe,

o que impossibilita as medidas. Para resolver este problema, iniciou-se os testes com

grades de difração, que se mostraram promissoras apesar da necessidade de melhorar o

acoplamento e o guia de onda, diminuindo as perdas e maximizando o sinal de saída.

Neste sentido, com participação do Prof . Marcelo B. Pereira, o dispositivo já está

sendo melhorado na sua forma de acoplar a luz com as redes, assim como a própria

confecção dos guias com a atual instalação de um canhão de elétrons, que propiciará

a deposição de outros materiais. Outro parâmtro do dispositivo é o comprimento de

acoplamento, que não deve ser muito maior que 10mm, para não existir uma dependência
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significativa na uniformidade do material e em possíveis imperfeições na confecção do guia

e do recobrimento.

Adicionalmente, o material composto polimérico, aqui apresentado, poderia ser conju-

gado a nanopartículas metálicas ou semicondutoras, com resposta ativa a campos elétricos

ou intensidades luminosas, por exemplo, na aplicação a dispositivos de sensoriamento ou

mesmo multifuncionais.
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67



B. Artigo publicado
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