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Resumo
No presente trabalho, é analisado teoricamente, um arranjo de nanoantena óptica plasmô-
nica aplicado a nanoenlace óptico sem fio. A antena é composta por um dipolo, três
diretores e um refletor formando uma nanoantena Yagi-Uda. A modelagem da antena e de
sua aplicação é feita utilizando o software Comsol Multiphysics. Para a nanoantena, são in-
vestigadas a impedância de entrada, diretividade, ganho, eficiência de radiação, coeficiente
de reflexão, diagrama de radiação e o efeito de um substrato de dióxido de silício (SiO2) nas
propriedades ressonantes da antena. Para o nanoenlace, é feita uma análise comparativa
de enlaces formados por antenas Yagi-Uda e dipolo em três situações, a primeira com
as antenas posicionadas no espaço livre, a segunda com as antenas posicionadas sobre
um substrato semi-infinito de SiO2 e a terceira com as antenas posicionadas sobre um
substrato de SiO2 semi-infinito do tipo truncado. Onde é investigado o efeito do substrato
na potência de transmissão e no campo elétrico próximo para os nanoenlaces dos tipos
Yagi-Uda/dipolo, Yagi-Uda/Yagi-Uda e dipolo/dipolo. Os resultados mostraram que para
os três enlaces, a situação em que as antenas estão posicionadas em cima do substrato
semi-infinito de SiO2 apresentou o melhor desempenho de transmissão de potência, po-
dendo ser aplicado por exemplo, em comunicação intra-chip. Além disso os três enlaces nas
três situações podem operar com boas transmissão de potência entre 140 e 170 THz, o que
é de grande importância para futuras aplicações em comunicação sem fio em nanoescala.

Palavras-chaves: Nanoantena Yagi-Uda, nanoenlace óptico sem fio, substrato semi-
infinito, método dos elementos finitos.



Abstract
In this study, an arrangement of plasmonic optical nanoantenna applied to a wireless
optical nanoenlace is theoretically analyzed. The antenna is composed of a dipole, three
directors and a reflector forming a nanoantena Yagi-Uda. The modeling of the antenna and
its application is done using the Comsol Multiphysics software. For the nanoantenna, input
impedance, directivity, gain, radiation efficiency, reflection coefficient, radiation diagram
and the effect of a silicon dioxide (SiO2) substrate on the antenna’s resonant properties are
investigated. For the nanolink, a comparative analysis of links formed by Yagi-Uda and
dipole antennas is made in three situations, the first with the antennas positioned in the
free space, the second with the antennas positioned on a semi-infinite substrate of SiO2 and
the third with the antennas positioned on a truncated type semi-infinite SiO2 substrate.
Where the effect of the substrate on the transmission power and the near electric field is
investigated for the Yagi-Uda/dipole, Yagi-Uda/Yagi-Uda and dipole/dipole nanolinks.
The results showed that for the three links, the situation in which the antennas are
positioned on top of the semi-infinite substrate of SiO2 presented the best performance of
power transmission, being able to be applied, for example, in intra-chip communication. In
addition, the three links in the three situations can operate with good power transmission
between 140 and 170 THz, which is of great importance for future applications in nanoscale
wireless communication.

Key-words: Nanoantena Yagi-Uda, wireless optical nanoenlace, semi-infinite substrate,
finite elements method.
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1 Introdução

A nanoplasmônica estuda a interação de campos ópticos com nanoestruturas
metálicas. Em frequências ópticas, os metais apresentam oscilações elétricas conhecidas
como plasmons ou ressonâncias plasmônicas [1, 2]. As ressonâncias plasmônicas dependem
das propriedades elétricas do metal, de suas dimensões, da geometria, e da polarização
da onda eletromagnética incidente. As pesquisas realizadas nesta área têm crescido nos
últimos anos devido às diferentes possibilidades de aplicações, tais como microscopia [3],
armazenamento de dados ópticos [4] e nanoantennas ópticas [5, 6, 7, 8].

Nanoantenas ópticas têm atraído muita atenção recentemente devido às suas
boas perspectivas em vários campos da nanotecnologia, pois, estas antenas permitem
amplificar, manipular e confinar campos ópticos para além do limite de difração da luz
[9]. Devido essas características, elas oferecem oportunidades únicas para aplicações em
dispositivos fotovoltaicos [10, 11, 12, 13], laser [14], fibra óptica [15] e nanoenlaces sem
fio [16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26]. Além disso, estes estudos foram expandidos
devido ao desenvolvimento dos métodos numéricos computacionais e as inovações nas
técnicas de nanofabricação, como a litografia por feixe de elétrons, a litografia coloidal e a
litografia por feixe de íons [27].

Nanoenlaces ópticos sem fio com nanoantenas podem ser utilizados para a comunica-
ção entre dispositivos com eficiência, reduzindo significativamente as perdas que ocorrem na
comunicação com fio [16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26]. Nanoenlaces com diferentes
geometrias de nanoantenas foram investigados na literatura [16, 17, 18, 19, 20]. Em [16] um
nanoenlace sem fio formado por antenas de dipolo, é comparado com um nanoenlace com
fio formado por um guia de ondas, o estudo mostrou que o enlace sem fio pode funcionar
melhor que um guia de ondas plasmônico no envio de sinal óptico em nanoescala de um
ponto a outro, a partir de determinada distância. Já em [17] foram propostos nanoenlaces
ópticos sem fio ultralongo utilizando nanoantenas horn e plantenna, operando em 633 nm,
visando aplicações de 6G a 474 THz, simulações numéricas demonstram a aplicabilidade
da abordagem proposta. Em [18] foi proposto um nanoenlace com característica de banda
larga, formado por antenas dipolo-espira, os resultados mostraram que usando esse nano-
enlace com antenas dipolo-espira em vez de dipolos convencionais, é possível aumentar
a largura de banda operacional do sistema para a faixa de 179,1 a 202,5 THz, que está
dentro da faixa óptica das telecomunicações. Em [19] é apresentada outra aplicação de
nanoenlace sem fio formado por uma nanoantena Vivaldi transmissora e outra receptora,
para ser utilizada em chip, com esse nanoenlace foram obtidos um alto ganho e uma
largura de banda que cobre amplamente todo o espectro da banda C das telecomunicações.
Em [20] foram analisados nanoenlaces de banda larga utilizando nanoantenas ópticas do
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tipo corneta e dipolo, onde a antena corneta teve melhor desempenho, pois obteve-se
melhor transferência de energia no nanoenlace e uma grande largura de banda em relação
ao enlace com dipolo. Estes estudos [16, 17, 18, 19, 20] utilizaram antenas transmissoras e
receptoras, e mostraram a viabilidade de utilizar comunicação sem fio na nanofotônica.

Para obter resultados como esses, métodos numéricos vêm sendo utilizados. Vários
desafios são encontrados no desenvolvimento de nanoantenas como sua modelagem mate-
mática e suas técnicas de projeto. A modelagem matemática deve considerar os efeitos pela
dispersão dos metais em frequências ópticas, acarretando um alto nível de complexidade,
onde geralmente a solução matemática analítica não é possível. Sendo assim a abordagem
numérica é vista como ferramenta fundamental para solucionar os problemas que envolvem
nanoestruturas de diversas geometrias [28].

1.1 Objetivo
O objetivo deste trabalho é analisar, teoricamente, nanoenlaces sem fio formados

por nanoantenas plasmônicas Yagi-Uda e dipolo, em três situações, a primeira com as
antenas posicionadas no espaço livre, a segunda com as antenas posicionadas sobre um
substrato semi-infinito de SiO2 e a terceira com as antenas posicionadas sobre um substrato
de SiO2 semi-infinito do tipo truncado, onde as antenas transmissoras e receptoras são
separadas pelo espaço livre.

1.1.1 Objetivos Específicos

Para o alcance do objetivo geral são propostos os seguintes objetivos específicos:

• Apresentar conceitos de nanofotônica e nanoplasmônica aplicadas a nanoantenas
ópticas, além de pesquisas em diversas biografias de antenas;

• Modelar arranjos Yagi-Uda no software Comsol;

• Modelar enlaces transmissor-receptor com antena Yagi-Uda no software Comsol.

• Obter alguns parâmetros das nanoantenas Yagi-Uda e dipolo, como: impedância de
entrada, diretividade, eficiência de radiação, coeficiente de reflexão, ganho e diagrama
de radiação.

1.2 Estrutura do trabalho
O trabalho está dividido da seguinte forma. O Capitulo 1, apresenta a introdução

e os objetivos do trabalho. O Capitulo 2, apresenta conceitos importantes de nanofotônica
e antenas ópticas. Alem disso, este capitulo aborda: aplicações de nanoantenas ópticas,
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fabricação de nanoestruturas e técnicas numéricas que analisam problemas de eletromag-
netismo. O Capitulo 3 apresenta o método numérico dos elementos finitos, o Comsol e
as ferramentas de simulação que são relevantes no trabalho. O Capitulo 4 apresenta a
modelagem numérica da nanoantena Yagi-Uda e de sua aplicação em nanoenlaces ópticos
sem fio. O Capítulo 5 apresenta os resultados obtidos para os problemas modelados no
Capitulo 4. Finalmente, no Capítulo 5 são apresentadas as considerações finais e propostas
de trabalhos futuros.
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2 Conceitos e Aplicações de Nanoantenas Óp-
ticas

2.1 Nanofotônica
Nanofotônica, ou fotônica em nanoescala, é uma área da nanociência que pode ser

descrita como a ciência e engenharia das interações luz-matéria que ocorrem em escala
nanométrica, onde a natureza física, química ou estrutural da matéria nanoestruturada
natural ou artificial controla as interações [29]. Além disso, pode-se definir nanofotônica
como a ciência e a tecnologia de ondas de luz e elétrons confinados, uma vez que o
confinamento espacial de ondas de luz em meios complexos e ondas de elétrons em diversos
sólidos nanoestruturados determinam vários fenômenos físicos na nanofotônica. Esta
caracterização pode ser dividida em quatro partes [30], a primeira é o efeito do confinamento
de elétrons sobre as propriedades ópticas da matéria, principalmente de semicondutores. A
segunda constitui fenômenos de confinamento de ondas de luz em dielétricos estruturados,
incluindo o conceito de sólidos fotônicos em que a luz é controlada de uma maneira
semelhante a ondas de elétrons em sólidos. A terceira trata-se da modificação da luz com
a matéria modificada em nanoestruturas com ondas de luz confinadas. Por fim, a quarta
trata da engenharia óptica baseada em nanoestruturas dielétrico-metal [30].

As pesquisas em nanofotônica exploram o confinamento da luz em pequenas
escalas, e os efeitos exóticos que decorrem desse confinamento, para viabilizar dispositivos
revolucionários com a função de emitir, detectar e controlar a propagação de luz [31]. Esses
estudos resultaram em um aumento significativo no número e diversidade de aplicações
em várias áreas, como na física, química, ciências aplicadas, engenharia e biologia [32].
Isso resultou dos avanços significativos em ferramentas de projeto computacional na
simulação de dispositivos eletrônicos e eletromagnéticos e sua acessibilidade, o surgimento
de novas técnicas de nanofabricação em alta resolução (por exemplo, Litografia por feixe
de elétrons) e o aperfeiçoamento de métodos para caracterizar estruturas ópticas, como por
exemplo, diferença finita no domínio do tempo, aproximação de dipolo discreto, métodos
de elementos de contorno ou de diferença finita no domínio do tempo [32].

2.2 Nanoantenas Ópticas
Avanços recentes em nanotecnologia e óptica levaram à criação de novos projetos

plasmônicos. Entre os mais promissores estão as antenas em nanoescala que operam
em frequências ópticas, as chamadas nanoantenas [33]. A principal característica dessas
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antenas é que elas são ressonantes em dimensões inferiores ao comprimento de onda da
luz da alimentação [3], o que é desejável para a manipulação e controle da luz em escalas
nanométricas [3]. Com esse atributo, é possível a aplicação em várias áreas, como biologia,
química, informática, ótica e engenharia, entre outras [5][6][34].

As antenas ópticas assim como as antenas de rádio frequência (RF) e micro-ondas
possuem diversas geometrias e são projetadas para executar diferentes tarefas. Por exemplo,
as nanoantenas dipolares [35, 36, 37] demonstram um alto coeficiente de localização do
campo elétrico, enquanto as nanoantenas bowtie [38, 39, 40] são de banda larga. Na
literatura outros modelos de nanoantenas são mostrados em: [41] onde a nanoantena é em
formato de loop, em [42] em formato espiral, em [43] log-periódica, em [44] em formato
esférico, em [45] em formato parabólico, em [46] leaky-wave slot, em [47] híbrida e em
[48, 49, 50] as nanoestruturas são um arranjo de nanoantenas. Para as geometrias dadas
em [43][44][45][46][47][48][49][50], as antenas ópticas exibem alta diretividade, o que é útil
para aplicações em telecomunicações ópticas. A Figura 1 mostra algumas das diversas
nanoantenas encontradas na literatura.

De acordo com o princípio da reciprocidade [51], qualquer nanoantena pode operar
tanto como receptor quanto como transmissor. A Figura 2a mostra esquematicamente
a interação entre uma nanoantena e o campo próximo de um emissor. Neste caso, a
nanoantena transforma o campo próximo em radiação óptica que se propaga no espaço
livre, ou seja, a antena está operando no modo de transmissão. A Figura 2c ilustra o
funcionamento de uma nanoantena operando como receptora, qual converte a radiação
incidente em um campo próximo fortemente confinado. Para as Figuras 2b e 2d, a antena
é conectada a um guia de onda plasmônico. Neste tipo de guia, o modo de energia está
concentrado em uma região com uma pequena seção transversal. Logo, na Figura 2b,
temos a energia sendo entregue à nanoantena e propagada no espaço livre e na Figura 2d
a nanoantena converte a radiação incidente para modos de guia de onda plasmônico.

As antenas ópticas são fortemente análogas às antenas de radio frequência e de
microondas. No entanto, há diferenças cruciais em suas propriedades físicas. A maioria
destas diferenças resulta do fato de que a permissividade dos metais não é infinita em
frequências ópticas, ou seja, o metal apresenta uma permissividade complexa variável com
a frequência [52]. Outra diferença entre esses dois regimes são as propriedades ressonantes,
onde as nanoestruturas metálicas possuem um comprimento de onda ressonante efetivo
menor do que o comprimento de onda da luz incidente, o que torna possível o confinamento
de campos ópticos em pequenas regiões para além do limite de difração da luz [52].
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control the position and amplitude of frequencies at which the
maximum of the enhancement of the confined field strength
occurs. Such a wide range of opportunities for tuning these
nanoantennas and optimizing their performance in a desired
regime has led to the creation of a great variety of
nanoantennas having similar geometries and operation
principles. The dimer nanoantennas that consist of two
nanoparticles (Fig. 4) are of particular interest. This large
class includes dipole nanoantennas and `bowtie' nanoanten-
nas, so named for their similarity to well-known garment.

The problems facing nanophotonics frequently require
that a given emitter can radiate in the desired direction. This
requirement is met using Yagi±Uda nanoantennas (Fig. 4).
These nanoantennas are look and operate similarly to Yagi±
Uda radio-frequency antennas (widely known in the
Russian language literature as `wave channel' antennas).
The Yagi±Uda nanoantennas are discussed in greater detail
in Section 3.4.

3.1 Plasmonic monopole nanoantennas
As mentioned above, a single metallic nanoparticle is
capable of operating as a receiving nanoantenna due to its
ability to enhance the electromagnetic field strength in its
vicinity upon excitation of plasmon resonances of a different
order. This type of a plasmonic nanoantenna is obviously the
simplest and called the monopole nanoantenna. The char-
acteristics of the monopole nanoantennas essentially depend
on the shape, size, material, and dielectric environment of
the nanoparticle [27, 28, 37, 41, 106]. However, these
nanoantennas possess a minimum set of variable para-
meters and they are therefore of special importance for
applications where large nanoantenna arrays and/or their
high-precision fabrication are required. Figure 5a demon-
strates a monopole nanoantenna operating in a radio
frequency range and a monopole nanoantenna consisting
of a nanowire placed on top of a substrate. In practice,
however, such nanoantennas are more often fabricated as

planar structures. Both types are illustrated in Figs 5b and
5c, respectively.

A plasmonic antenna excited from the far-field zone
exhibits regions with highly confined electric fields. Such an
enhancement of the confined field is especially pronounced in
the regions of maximum electric charge density, i.e., in the
parts of antennas with a high-curvature surface of the
nanoelement. Experiments with such fields are usually
carried out using another (probe) nanoantenna placed in
this field (the method of near-field microscopy is described
in Section 6.4). However, this approach is compromised by
the distortion of the field studied by the probe nanoantenna.
The problem is solved in different ways, e.g., by using the two-
photon induced luminescence technique [107].

Figure 6 gives the results of experimental verification of
the confined electric field enhancement in the immediate
region of a plasmonic monopole. The figure demonstrates
the level of the induced two-photon luminescence signal near
the monopole (Fig. 6a) and dipole (Fig. 6b) nanoantennas.
Their images were obtained by scanning electron microscopy
(SEM). The nanoantennas were excited by a plane electro-
magnetic wave. The results for the dipole are given for the
sake of comparison and they will be discussed below. The
signal values in both figures are normalized to the maximum
of the field in the gap of the dipole nanoantenna. It directly
follows from these data that the enhancement offered by the
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Figure 4.Main types of plasmonic nanoantennas discussed in this review.
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Figura 1 – Ilustração de diferentes tipos de nanoantenas ópticas plasmônicas [51].

several good books on nanoantennas, including a recently
published Ref. [40].

Consequently, the natural question is brought up: why
not simply translate one of these review articles about
nanoantennas into Russian? The answer is that our review
has the advantage of being a complete one. Unlike the
aforementioned authors, we do not pay much attention to
details they consider to be especially interesting, but empha-
size the issues that were not highlighted in previous publica-
tions. These are in the first place dielectric nanoantennas,
with which we also associate nanoantennas based on
semiconducting nanoparticles and hybrid (metallo-dielec-
tric) nanoantennas. Moreover, the present review is the first
attempt to systematize nanoantennas in terms of their mode
of operation. Finally, many interesting studies (including
experimental ones) have been done during the period since
the publication of the last comprehensive reviews [27, 28].
These are included in our review even though we do not
attempt to exhaustively discuss all them.

The paper outline is as follows. Section 2 is designed to
provide general information on nanoantennas. It also
describes the main characteristics of antennas (including
nanoantennas) and introduces the system of concepts serving
as the basis of this new science. Furthermore, systematization
of antennas is presented in accordance with the primary
objective of the review. Two major groups of nanoantennas
(metallic and dielectric) are distinguished based on their
functional properties. Each group is divided into subgroups.
For example, metallic nanoantennas in Section 3 were
categorized into monopole (Section 3.1), dipole (Section 3.2),
`bowtie' (Section 3.3), and Yagi±Uda nanoantennas (Sec-
tion 3.4). The most promising applications of nanoantennas
are discussed in Section 6.

2. Operation principle
and main characteristics of optical nanoantennas

Summarizing the definitions of classical antennas and
nanoantennas, one may say that they refer either to devices
designed to effectively extract energy from an external
electromagnetic field (receiving antennas) or to effectively
convert localized electric and/or magnetic energy into
electromagnetic radiation (transmitting antennas). The
sources of radiation for transmitting nanoantennas are
objects whose sizes are extremely smaller than the wave-
length they emit. Such sources are called quantum emitters
(hereinafter referred to as emitters). They radiate rather
inefficiently due to their extremely small optical size and can
not be regarded as nanoantennas. If a nanoantenna is located
near an emitter, it is excited by a strongly localized emitter
field, and emits an electromagnetic wave with high amplitude.
Due to this, the use of the nanoantenna significantly increases
the radiation power of the emitter (sometimes by a few orders
of magnitude) [14±16, 18, 20±23, 80, 81]. From this perspec-
tive, a transmitting nanoantenna is a device designed to
extract the energy of the emitter and convert it into
sufficiently strong radiation. On the other hand, a transmit-
ting nanoantenna, like its classical analog, has to redistribute
the electromagnetic energy in space.

The aforesaid refers equally to receiving nanoantennas
designed to effectively excite quantum detectors of radiation
(hereinafter called detectors) that absorb only the small
power of radiation incident on them due to their extremely
small size compared with the wavelength. A nanoantenna

creates a strongly localized field near the detector and thereby
markedly enhances the power being detected. Moreover, a
receiving nanoantenna has the property of directivity that
depends on specific practical applications of the device.
Sometimes, it is desirable to concentrate the energy to a
narrow wave beam (e.g., to couple two distant emitters or an
emitter and an optical fiber). Alternatively, the response of a
receiving nanoantenna must be characterized by low but
specific unilateral directivity; for example, the antenna must
be readily excitable by the waves incoming from one half-
space but poorly susceptible to the signals from another half-
space. Anyway, neither the reception of an electromagnetic
field nor its emission need be accompanied by massive
dissipation of electromagnetic energy inside the nanoan-
tenna.

According to the principle of reciprocity [1±6], any
nanoantenna may operate both as a receiver and as a
transmitter. Figure 2a schematically shows the interaction
between a nanoantenna and the near field of an emitter. In
this case, the nanoantenna transforms the near field into
freely propagating optical radiation. In other words, it is a
transmitting nanoantenna. Figure 2c illustrates the operation
of a receiving nanoantenna that converts incident radiation
into a strongly confined near field.

The energy is usually delivered to a microwave antenna
through a waveguide. Such an antenna converts waveguide
modes to freely propagating radiation. In the case of optical
antennas with their sufficiently small optical size, the
waveguide mode must have the subwavelength cross section
attainable by using so-called plasmonic waveguides [82±86].
The waveguide modes of plasmonic waveguides are char-
acterized by enormous shortening of the effective wavelength
compared with the wavelength in space. For this reason, the
mode energy is concentrated in a region with a very small
cross section. This type of nanoantenna feeding is depicted
schematically in Fig. 2b. According to the principle of
reciprocity, such a nanoantenna is also capable of transform-
ing incident radiation to plasmonic waveguide modes
(Fig. 2d). The configuration of feeding via a plasmonic
waveguide is of great importance for practical applications
of nanoantennas, especially for the development of wireless
communication systems at the nanometer level, i.e., for future
fully optical chips.
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Figure 2.Principal applications of nanoantennas (exemplified by a dipole).

Near field (a) or waveguide mode (b) transformation into freely propagat-

ing optical radiation; (c, d) illustrate a reception regime.
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Figura 2 – Principio de operação de nanoantenas ópticas plasmônicas [51].
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2.3 Aplicações de Nanoantenas Ópticas Plasmônicas

2.3.1 Nanoenlaces

Uma aplicação interessante e alternativa de nanoantenas é o potencial para criar
canais de comunicação sem fio ópticos ultra-rápidos e de banda larga, possibilitando
assim, conexões sem fio eficientes entre componentes ópticos de nanocircuitos, reduzindo
significativamente as perdas que ocorrem na comunicação com fio.

Nos trabalhos [16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26] são apresentados enlace sem
fio utilizando diferentes geometrias de nanoantenas ópticas plasmônicas. Em [16] foi feita
uma comparação entre um enlace sem fio (Figura 3(a), cima) e um enlace com fio formado
por um guia de ondas plasmônicas ver Figura 3(a), baixo), ambos operando em 415 THz.
Para tal, foram comparados os resultados das transmissões de potências (ou função de
transferência de potência) (Figura 3(b)), entre os pontos A e B, em ambos os cenários
da Figura 3(a), onde a linha sólida é o resultado do enlace sem fio e a linha tracejada o
resultado do enlace com fio. Para se obter melhor eficiência do enlace sem fio, foi utilizada
a técnica de carregamento [36, 33, 53, 54, 55] para fazer o casamento de impedância entre
a linha de transmissão e a nanoantena (Figura 3(a), cima). Esta comparação entre os
dois enlaces mostra que enlaces sem fio fotônicos em nanoescalas podem ter menor perda,
dependendo da distância, em comparação com o guia de ondas plasmônicas.

(a) (b)

Figura 3 – Comparação entre um enlace sem fio em nanoescala e um enlace com fio
formado por um guia de ondas plasmônicas, ambos operando em 415 THz. Em
(a) é mostrado a geometria dos enlaces sem fio (cima) e com fio (baixo). Onde,
o nanoenlace é alimentado por um guia de ondas plasmônicas, que segundo
os autores, o guia é excitado por uma fonte óptica qualquer de 415 THz. As
antenas tem comprimento l = 120 nm, raio 2a = 20 nm e gap g = 9 nm. As
antenas e o guia são de ouro e o gap g de um material dielétrico não informado
no artigo. O guia de onda em fita possui espessura h = 20 nm. Em (b) são
apresentados os resultados das transmissões de potências dos enlaces com fio
(linha tracejada) e sem fio (linha sólida) em função da distância [16].
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Em [17] foram propostos e analisados numericamente nanoenlaces ópticos sem fio
ultralongo utilizando nanoantenas horn e plantenna, operando em 633 nm. As nanoantenas
são formadas por condutores de ouro, com espessuras t1= 45 nm e estão posicionadas sobre
um substrato de dióxido de silício SiO2 com permissividade εr=2.28 e espessura h=240 nm.
O substrato foi terminado com uma condição de contorno de condutor elétrico perfeito
(PEC) para simular um plano de terra, conforme ilustrado na Figura 4(a). Os esquemas dos
projetos das antenas horn e plantena são mostrados nas Figuras 4(b) e 4(c), respectivamente.
Na Figura 4(c) são mostrados os resultados das potências recebidas em função da distancia
para as seguintes configurações de enlaces transmissor/receptor: horn/horn; platenna/horn;
horn/platenna; platenna/platenna. As linhas com círculos e quadrados preenchidos são
para os nanoenlaces horn/plantena e plantena/plantena, enquanto as linhas com círculos
vazios e quadrados vazios são para nanoenlaces platenna/horn e horn/horn. Em distâncias
de propagação ultralongas de 20 µm (≈32 λ), o nanoenlace plasmônico horn/plantena
mostra uma eficiência superior com cerca de 4 dB mais alta do que a pior configuração do
enlace (horn/horn).

Em [18] foi proposto e analisado um nanoenlace óptico sem fio com característica de
banda larga, formado por nanoantenas dipolo-espira (Figura 5(a)). Os resultados mostraram
que ao utilizar antenas dipolo-espira no nanoenlace ao invés de dipolos convencionais, é
possível aumentar a largura de banda de operação do sistema para a faixa de 179.1 a 202.5
THz, a qual está dentro da banda óptica de telecomunicações considerada. Além disso, os
nanoenlaces sem fio, baseados em antenas dipolo ou dipolo-espira, são mais adequados do
que o nanoenlace com fio para distâncias acima de aproximadamente 22 µm (Figura 5(b)).
Portanto, este tipo de nanoenlace com geometria relativamente simples, pode ser utilizado
como solução para comunicação de banda larga de dados via rádio em escala nanométrica.
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(a) (b) (c)

(d)

Figura 4 – Nanoenlaces ópticos sem fio utilizando nanoantenas horn e plantenna. (a) Vista
lateral das nanoantenas no substrato de SiO2. Esquemas dos projetos das
antenas horn (b) e plantenna (c). (d) A potência recebida normalizada para
os nanoenlaces horn/plantena, plantena/plantena, plantena/horn e horn/horn
é apresentada por linhas com círculos preenchidos, quadrados preenchidos,
círculos vazios e quadrados vazios, respectivamente, para uma comparação
quantitativa do desempenho de comunicação. Os resultados são para uma
frequência de 474 THz (comprimento de onda λ = 633 nm) [17].
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Fig. 1. Geometry of wireless optical nanolink using dipole-loop nanoantennas, transmitter (left) and
receiver (right).

longitudinal current, finite surface impedance to represent the losses of the conductors, sinusoidal
basis functions, and rectangular pulse for test functions. The dielectric constant of Au is given by
the Lorentz-Drude complex permittivity model. A detailed description of this model can be found in
[22], [23], and [28].

3. Results
3.1 Transmitting Nanoantenna

In this section, the dipole-loop transmitting antenna of Fig. 1 is analyzed separately. For this analy-
sis, the parameters used are: h dT = 220 nm, adT = 20 nm, dT = 20 nm, dWT = 50 nm, dH T = 20 nm,
aeT = 20 nm, WeT = 2aeT + 2adT + 2dWT and HeT = 2h dT + dT + 2aeT + 2dH T . These parameters
were used for the isolated antenna, and also for the nanolink, to operate within an optical wave-
length band used in telecommunications, where this band varies from the O band (1260 nm or
about 238 THz) to the 10 U band (1675 nm or about 179 THz).

Fig. 2 shows the results obtained for the transmitting nanoantenna without the loop [see Fig. 2(a)]
and with the loop [see Fig. 2(b)]. In (a) and (b) are shown the input impedance (Z in), electric near-
field distribution (E = 20log10 (| Re (E x ) |)) in the plane z = 30 nm and the 3D far-field gain radiation
pattern.

The input impedances are compared with the finite element method (FEM), by using the com-
mercial software Comsol Multiphysics [29]. This simulation in Comsol was done to show the great
precision and convergence of MoM. The results of Z in show that the electromagnetic coupling be-
tween the dipole and loop modifies the input impedance of the dipole-loop antenna compared to
that antenna without loop. In addition, the resonances are shifted to lower frequencies according to
the resonant properties of metal nanostructures [2]. We observe a shift of the first resonance from
191.9 THz (dipole) to 185.1 THz (dipole-loop) and the second resonance from 263.8 THz (dipole)
to 256.4 THz (dipole-loop).

The near-field and far-field results were calculated at the central frequencies 195 and 171 THz,
of the reflection coefficient bandwidth (see Fig. 3), for the transmitting antenna without and with the
loop, respectively. In the result of the electric near-field distribution, we observe a more spherical
wave front in Fig. 2(b) due the loop, which it possess a geometry more spherical in this plane.
The result of the 3D far-field gain radiation pattern shows that the shape of these diagrams
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(a)IEEE Photonics Journal Broadband Wireless Optical Nanolink

Fig. 4. (a) Power transmission versus frequency for three different nanolinks with dTR = 50 μm. Inset
is shown the geometry for nanolink with perpendicular loops to the direction of propagation, where the
loop is in xz plane. (b) Power transmission versus distance, for F = 194 THz, in the case of nanolink
based on dipole antennas (solid line), F = 180 THz for nanolink using dipole-loop antennas (dashed
line for parallel loop and dashed-dotted line for perpendicular loop to direction of propagation) and
F = 194 THz in case of cylindrical OTL (dotted line).

Fig. 5. (a) Top: Geometry of the wired nanolink with OTL in the xy plane, with hdT = h dR = 220 nm,
adT = adR = 20 nm, L = 5 μm, low: linear current distribution along the nanocircuit. (b) Electric near-
field distribution, E = 20log10 (| Re (E x ) |), in the plane z = 30 nm for the frequencies, 194 THz and
180 THz, respectively, of nanolinks based on dipole antennas (top) and dipole-loop (low), for a distance
between transmitting and receiving antennas of 5 μm.

narrow bandwidth of this nanolink. On the other hand, nanolink with dipole-loop antennas presents
an evident characteristic of wide bandwidth, since the power transmission remains approximately
constant in the range of 144 to 186 THz. In other words, the nanolink with dipole-loop antennas
possesses a broad bandwidth than the conventional nanolink with only dipoles antennas.

Fig. 4(b) shows the behavior of power transmission as a function of distance, for nanolinks
based on dipole and dipole-loop antennas (parallel and perpendicular). In addition, the power
transmission of a bifilar cylindrical OTL is shown in the figure, where this OTL is connected between
the transmitting and receiving antennas of Fig. 1, without the loops, forming an optical nanocircuit
[see Fig. 5(a)]. The transmitter antenna is fed by the same Gaussian beam of reference [22],
changing only the frequency of the beam to 194 THz. The OTL has a wire radius of aL = 15 nm,
and the antennas have the same dimensions of the nanolink parameters without the rectangular
loop.

The losses in OTL are calculated in the same way as it was done in [22], where the OTL loss
constant α is calculated, which is almost constant for the principal mode propagating in the OTL,
and can be obtained, approximately, by the average value of the inclination of the current curve
versus distance along the length L of the OTL [see Fig. 5(a)]. Thus, α = �I /�L , where �I is the

Vol. 10, No. 2, April 2018 2200608

(b)

Figura 5 – Nanoenlace óptico sem fio utilizando nanoantenas dipolo-espira. (a) Geometria
nanoenlace, nanoantena transmissora (esquerda) e receptora (direita). (b)
Transmissão de potência, em função da distância, nanoenlace baseado em
antenas dipolo (linha sólida), nanoenlace utilizando antenas dipolo-espira
(linha tracejada dipolo-espira paralela e linha tracejada pontilhada dipolo-espira
perpendicular) e linha de transmissão óptica (OTL - Optical Transmission
Line) cilíndrica (linha pontilhada) [18].

2.3.2 Dispositivos fotovoltaicos

Os absorvedores fotovoltaicos convencionais são opticamente espessos, a fim de
permitir uma melhor absorção de luz. No entanto, uma grande parte do espectro solar
absorve pouca energia. O uso de nanoantenas plasmônicas pode reduzir a espessura
física das camadas de absorção fotovoltaica mantendo a espessura óptica constante. Esses
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receptores de nanoantena plasmônica podem prender e acoplar livremente a luz solar em
uma película fina semicondutora absorvente, aumentando a seção transversal de absorção
efetiva [56].

As nanoantenas Yagi-Uda por exemplo, ampliam a lista de vantagens das nanoan-
tenas plasmônicas para dispositivos fotovoltaicos, pois podem ser projetadas para absorver
a luz do sol em uma faixa espectral ampla [57]. Devido às altas eficiências de absorção de
luz alcançadas por estas estruturas, as nanoantenas ganharam considerável atenção nos
últimos anos para a engenharia de novos dispositivos fotovoltaicos em comprimentos de
onda visível e infravermelho [10][11][12][13]. A Figura 6 mostra um modelo de geometria
da estrutura proposta em [10], para coletar de forma mais eficiente a energia solar. O
modelo consiste em um arranjo de nanoantenas de ouro em forma de nanodiscos que
são utilizadas para aumentar a intensidade do campo elétrico aprisionado no interior do
dispositivo fotovoltaico baseado em silício.
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PTPU[VRWSTXQVWNMRU\]UN[dJcèâM[VMNMWQXVWRcbRQXTQMVR\UXOM[
U\Q̂XMMNTYMXRfgVhijgVjTP[gVhijXMSXMRMPQVP]TbTRVWRUNTXWMNN
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Figura 6 – Modelo de geometria da estrutura proposta para coletar energia solar de forma
mais eficiente [10].

2.3.3 Circuitos integrados fotônicos

As nanoantenas devido a sua capacidade de controle total da luz em campo distante
são os elementos cruciais para a realização da próxima geração de circuitos integrados,
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ou seja, futuros circuitos integrados fotônicos em nanoescala (PICs - Photonic Integrated
Circuits), que irão substituir os circuitos integrados convencionais, devido às suas vantagens
inerentes em termos de maior velocidade, maior largura de banda operacional e baixo
consumo de energia. Em [58] é mostrado um PIC híbrido de silício composto por nanoantena,
metamaterias e elementos plasmônicos como é mostrado na Figura 7. Na porta de entrada
do PIC uma nanoantena Yagi-Uda plasmônica diretiva é colocada em um guia de onda
plamônico, permitindo acoplamento direcional entre os modos guiado e irradiado. Os
guias de onda de silício utilizados são de baixa perda é servem para transportar luz entre
diferentes regiões do chip e elementos plasmônicos, nanoantena ou metamateriais nos quais
a luz é processada (por exemplo, biossensores ou comutação). Tais elementos são colocados
colocados próximos aos guias de onda para garantir uma interação eficiente entre eles e a
luz guiada.

that benefit from multiplexing such as, for instance, biosen-
sing. Finally, typical metals—mainly gold (Au) and silver
(Ag)—and some of the fabrication processes (such as focused
ion beam) are not compatible with standard semiconductor
fabrication techniques, mainly CMOS, which hinders bring-
ing plasmonics out of the lab [16].

In parallel, recent years have witnessed the success of
silicon photonics technology, from the first experimental
demonstrations in the 90s to becoming the mainstream tech-
nology for photonic integrated circuits (PICs). The key
advantage of silicon photonics over competing approaches
(such as III–V semiconductor heterostructures) is the feasi-
bility for mass-scale production of low-cost chips integrating
photonic and electronic components made by existing semi-
conductor fabrication techniques (such as CMOS) [17–20].
Silicon photonics is now a mature technology and silicon
PICs fabricated on silicon-on-insulator (SOI) wafers are cur-
rently being exploited for label-free biosensors [21–23] and
high-speed data communications [24, 25] amongst other
applications, even with commercial products in the mar-
ket [26, 27].

Some of the properties inherent to silicon PICs would
enable overcoming the existing drawbacks related to plas-
monics, nanoantennas and metamaterials introduced above. In
silicon PICs, light propagates along low-loss silicon wave-
guides at NIR wavelengths or along silicon nitride (Si3N4)
waveguides at visible wavelengths. The transverse size of
these waveguides is diffraction limited to about ( )l n2 ,2

being n the refractive index of the waveguide core. This

means that the confinement is not deeply subwavelength, as
plasmonic waveguides may allow, but in contrast they exhibit
propagation losses below 1 dB cm−1 [28], which enables
interconnection of processing elements well-spaced (cm-scale
or beyond) on a PIC. In this sense, we could think about a
hybrid architecture in which dielectric waveguides are used
for guiding signals while plasmonic, nanoantenna or meta-
material elements, with their novel features, realize several
functionalities (see figure 1). This hybrid approach also per-
mits the parallel excitation and measurement of multiple
nanostructures by coupling them to several silicon wave-
guides, which can all be fed simultaneously but detected
independently. Finally, realization of plasmonic, nanoanten-
nas or metamaterial-based devices on silicon technology
could pave the way towards the industrialization of such
technologies. To this end, the use of silicon-compatible
materials and processes becomes mandatory.

Silicon PICs could also benefit from the introduction of
metamaterials, nanoantennas and plasmonic elements. For
instance, the diffraction limit prevents further miniaturization
of dielectric circuits below the light wavelength [29], which
could be highly alleviated by employing deep-subwavelength
plasmonic-based building blocks [2, 30]. The relatively weak
and slow nonlinear effects in silicon result in large structures
operated at high energies for all-optical processing, with
speeds limited to some tens of GHz [31]. Giant and ultrafast
nonlinearities exhibited by plasmonic nanostructures [32, 33]
and metamaterials [34] could provide a way towards realizing
THz-speed all-optical switching on silicon PICs. Sensitivity

Figure 1. Scheme of the hybrid architecture for silicon PICs. Silicon waveguides with negligible losses interconnect compact and efficient
plasmonic and metamaterial elements. The left-part of this silicon PIC includes plasmonic elements for enhanced Raman [36] and
refractomeric biosensing [37] of a certain fluid. The right-part of the PIC includes electro-optical (with a plasmonic slot Mach–Zehnder
interferometer [38]) and all-optical (with a rod-based hyperbolic metamaterial [39]) modulation/switching. Nanoantennas are used as
transducers between the outer world and the waveguides: the input port includes a highly directive Yagi–Uda [40] for highly directional
coupling into the PIC and polarization-dependent output nanoantennas for polarization multiplexing of the output radiated light.

2
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Figura 7 – Esquema da arquitetura híbrida para PICs de silício [58].

2.4 Técnicas de Fabricação de Nanoestruturas
O principal processo associado a fabricação de nanoestruturas é a litografia. A

palavra litografia vem do grego lithos (pedra) e grafién (escrita), e no contexto da nano-
fabricação significa um processo no qual um padrão de escala nanométrica, previamente
projetado, é transferido para um substrato. A transferência desse padrão para o substrato
é realizada usando diversas técnicas litográficas, entre as quais litografia por feixe de
elétrons (EBL - Electron-Beam Lithography), litografia por feixe de íons focalizados (FIB -
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Focused-Ion Beam), litografia por nanoimpressão (NIL - Nanoimprinting Lithografy), entre
outras [59]. Cada uma delas possui vantagens e desvantagens, e a escolha por qual técnica
usar depende do tipo de estrutura, dos materiais empregados e do tipo de aplicação.

A EBL [60, 61] é uma técnica que permite a transferência de um padrão arbitrário
sobre um filme de eletroresiste, material que tem sua estrutura molecular modificada quando
exposto a um feixe de elétrons. A técnica EBL foi originalmente desenvolvida a partir do
microscópio eletrônico de varredura (SEM - Scanning Electron Microscope) [60, 61]. Na
Figura 8 é mostrado um sistema EBL típico composto basicamente por uma câmara de
vácuo, uma fonte de elétrons e uma coluna contendo todos os elementos para a varredura
do feixe, além do controle off /on do feixe de elétrons [62]. Um sistema computacional
automático faz a correlação entre o desenho do padrão e a varredura do feixe [62]. O limite
de resolução da técnica EBL e a qualidade do padrão fabricado depende de vários fatores
incluindo qualidade da óptica que controla o feixe de elétrons, tipos de resiste, substrato,
dose e energia do feixe e etc [63]. O EBL foi utilizado em [64, 65, 66], para a fabricação
de nanoantenas do tipo dipolos cilíndricos elípticos, rod e dimer, respectivamente. No
entanto, o elevado custo da técnica representa um obstáculo para produzir em grande
escala, restringindo sua visibilidade na construção de nanoestruturas [67].

a beam of electrons, to accelerate it to the working voltage, to turn it on and off, to focus, and to
deflect it as required by the pattern to be written. The samples are normally loaded via a loadlock
into the main chamber and are typically placed on an interferometric stage for accurate positioning
of the working piece. Figure 2 does not show the computing system, the pattern generator, the
operator interface, and all the electronics needed to control and operate the machine. Due to the
close similarity between a SEM and an EBL, SEM columns are routinely converted into litho-
graphic systems.15,16 Some suppliers of EBL tools are those in Refs. 17–19.

The maximum acceleration voltage is one of the major difference between converted SEMs
and EBLs. While the first typically can work up to 30 kV, the latter operate at up to 100 kV.
Typically, the price difference existing between an EBL and a converted SEM is about a factor of
2: An EBL costs above $2 000 000 while a converted SEM can be purchased around the
$1 000 000 mark. The price difference is justified by several technical solutions that render ma-

FIG. 1. Classification of EBL systems according to beam shape.

FIG. 2. A typical EBL system, consisting of a chamber, an electron gun, a column containing all the electron optics needed
to focus, scan, and turn on or turn off the electron beam.

026503-2 Matteo Altissimo Biomicrofluidics 4, 026503 �2010�

Figura 8 – Sistema EBL típico de fabricação ligado a um sistema computacional automático
[62].

A FIB [68] é uma tecnologia que oferece um maior controle e qualidade na nanofa-
bricação em uma única plataforma. Esta técnica, diferentemente da EBL, permite fabricar
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nanoestruturas diretamente sobre o substrato, ou seja, não é necessário o uso do resiste. A
técnica é baseada na pulverização catódica focalizada no material utilizando geralmente
íons de Gálio (Ga) [7, 2]. Os íons são focalizados na camada do metal que está sobre um
substrato condutor que produz o padrão desejado. A Figura 9 mostra um sistema FIB
composto por sistemas de injeção de gás interno e exteno. O controle de feixe é obtido por
um software de litografia que endereça pixels dentro do campo de visão por um tempo de
permanência definido [69]. O FIB foi aplicado em [9] para a fabricação de vários modelos
de nanoantenas, em [70] para fabricação de antenas Yagi–Uda e em [71] para fabricação de
antenas ópticas plasmônicas transmissora e receptora para comunicação sem fio. Apesar
de a FIB ser uma ferramenta versátil e poderosa para análise de materiais e fabricação de
dispositivos no campo da nanotecnologia, a velocidade relativamente lenta de remoção de
material em comparação com a EBL impõe limitações quanto à aplicação dos feixes de
íons focalizados como técnica de fabricação rápida. Sendo assim é geralmente destinada
apenas a aplicações especializadas [72].

three dimensions include laser beams, neutral atom beams,
nanoprobes, as well as electron beams and ion beams. Nano-
probes are unique in that they have been used to move and
place individual atoms as well as to locally modify a surface
chemically or mechanically. On the other hand, photon, elec-
tron, and ion beams are generated remotely and impinge on
the surface to deliver energy that directly removes or modi-
fies the surface or, in the presence of an adsorbed precursor
gas, induces a chemical reaction that deposits or removes
material. The laser based processes were developed in the
1980s and are generally useful for patterning at dimensions
above a micrometer.1

A. Electron and ion beams

Focused electron and focused ion beams can have diam-
eters below 10 nm and occupy a range between individual
atom manipulation with scanning tunneling microscope
probes and laser beams, both in dimensions and writing
speed. They also have commonalities in how they are gener-
ated and used.

The apparatus used in both cases resembles a scanning
electron microscope. A column about 30–50 cm tall and
15–20 cm diameter contains a “point” source of electrons or
ions, charged particle lenses that focus this point on the
sample at some energy, and means of deflecting or blanking
off the beam. The range of energies is usually between 1 and
50 keV. The column is mounted on a vacuum chamber that
has an x-y sample stage and in most cases has a means of
introducing a precursor gas. A schematic of the configuration
used for either electron or ion induced processes is shown in
Fig. 1. The gas is introduced to the close proximity of where
the beam is incident on the sample through a needle of
�1 mm diameter.

Anyone using a scanning electron microscope �SEM� has
probably observed that the surface becomes contaminated
with a film during exposure to the beam. The film is pre-
sumed to form from hydrocarbons that are present in the
vacuum system, such as pump oil, which adheres to surfaces

and is altered by the electron beam. From the beginning of
electron microscopy, the presence of contaminant gases and
also the etching of such contamination in the presence of
either water vapor or residual air had been observed.2–6 The
contamination deposition phenomenon has, in fact, been ex-
ploited to write sub-100-nm features as early as 1976.7

Moreover, as early as 1960 gas �silicone oil vapor� was de-
liberately introduced into a vacuum system and bombarded
with electrons to form a polymer film.8 It is surprising that
only in the 1980s did researchers deliberately introduce
gases other than pump oils into SEM chambers to deposit
other materials.9–11 Although in the following years numer-
ous precursor gases were demonstrated and various struc-
tures fabricated, the practical applications of electron beam
induced processing as a micro-/nanofabrication technique
did not grow rapidly until recently. This is partly due to the
introduction of focused ion beams that were rapidly accepted
as milling tools for micro- and nanofabrication.

The usefulness of a focused beam of ions as a micro-
nanofabrication tool was pointed out as early as 1973.12,13

Using a conventional ion implanter as the source of ions, a
3 �m diameter beam was achieved and some of the possible
applications were demonstrated. Due to the limited bright-
ness of this type of source, the current density at the sample
was only about 10−4 A /cm2 so that any processing was very
slow. Although 104–105 time brighter cryogenic sources
were investigated soon thereafter,13,14 they were difficult to
use and the practical focused ion beam �FIB� applications did
not develop rapidly until the invention of the gallium liquid
metal ion source.15,16 Resistless electron beam fabrication
needs a precursor gas unless ultrahigh current densities are
used, while ion beams can directly mill, implant, or damage
material as well as deposit or etch in the presence of a gas
ambient. Thus FIB applications were developed in the inte-
grated circuit industry for photomask repair, fault diagnos-
tics, circuit restructuring, and transmission electron micros-
copy �TEM� sample preparation. In research various other
applications have been demonstrated, such as device fabrica-
tion by direct, maskless implantation, local damage, and high
resolution secondary ion mass spectrometry �SIMS�.

Recently electron beam direct fabrication has attracted in-
creasing attention because of the unavoidable ion implanta-
tion and surface damage that accompanies any application of
FIBs. In photomask repair, for example, Ga+ ions are im-
planted when chromium or other masking material is milled
off. This reduces the optical transmission through the under-
lying quartz. As the wavelengths of the exposing radiation
have decreased to 193 nm, and as the exposure tolerances
have become more stringent, this loss of transmission is no
longer acceptable. Consequently, electron beam induced
etching and deposition using a precursor gas are being de-
veloped for mask repair.17,18 For other applications, such as
circuit restructuring and fault diagnostics, FIB fabrication
still plays an important role.

The review literature published so far comprises one
review19 and one book20 on gas assisted electron beam nano-
fabrication and Monte Carlo �MC� simulations that were

FIG. 1. Schematics of FIB and FEB nanofabrication systems. Gas injection
systems �GIS� with external and internal precursor reservoirs are shown.
Beam control is achieved by lithography software addressing pixels within
the field of view for a defined dwell time.

1199 Utke, Hoffmann, and Melngailis: Gas-assisted focused electron beam and ion beam processing 1199

JVST B - Microelectronics and Nanometer Structures

Figura 9 – Esquema de um sistema de nanofabricação FIB [69].

A NIL [73] [74] é uma técnica litográfica relativamente simples, baseada na deforma-
ção mecânica: um molde previamente projetado é pressionado contra um filme polimérico.
Durante a pressão mecânica aplica-se radiação ultravioleta (ou algum processo térmico)
para alterar as propriedades de resistência do polímero, em um processo conhecido como
cura. Após a separação, o padrão do molde é transferido para o polímero [68]. Na Figura
10 é mostrado o processo de fabricação litográfica por nanoimpressão [75]. Comparada com
outras técnicas a NIL possui vantagens significativas, como fácil execução, alta velocidade
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na transferência e baixo custo na produção de estruturas manométricas. Por outro lado,
necessita de um molde de alta qualidade, usualmente fabricado usando EBL.
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Properties of the cured materials Ormocomp

Thermal stability Weight loss < 5 % up to 270 °C (5 K min-1)

Film quality Good planarisation properties

Thermal behaviour duromeric

Water absorption < 0.5 %

CTE (20 - 100 °C) 100 - 130 ppm K-1

rms roughness 2 - 4 nm

Shrinkage (during curing) 5 - 7 Vol.-%

Refractive index @ 635 nm 1.518
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Figura 10 – Processo padrão de fabricação litográfica por Nanoimpressão [75].

2.5 Técnicas Numéricas
Existem diversos métodos numéricos aplicados a problemas de eletromagnetismo,

tais métodos consistem em obter as relações entre as fontes e os consequentes campos
eletromagnéticos irradiados. Isto consiste, basicamente, na solução das equações de Maxwell
[76]. Com base na abordagem de solução aplicada aos métodos numéricos, existem diversas
maneiras de classificá-los, sendo uma das formas a separação em métodos de equação
integral e métodos de equação diferencial [76, 77]. Entre os diversos métodos destacam-se:
método das diferenças finitas no domínio do tempo (FDTD - Finite-Difference Time-
Domain Method), método dos elementos finitos (FEM - Finite Element Method) e o método
dos momentos (MoM - Method of Moments).

O FDTD [78] resolve às equações de Maxwell na forma diferencial no domínio do
tempo de forma dinâmica e simplificada, além de o método ser iterativo, evitando a solução
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de sistemas lineares e consequentemente à inversão de matrizes de alta ordem. A solução
de problemas por este método consiste em discretizar as estruturas em pequenos elementos.
Este método é excelente em análise de meios não homogêneos e não-lineares, porém suas
desvantagens estão nas suas altas exigências de memória devido à discretização bem fina,
problemas de dispersão numérica, bem como a necessidade de truncar artificialmente o
limite da solução [78].

O FEM [79] é utilizado na análise de estruturas que incluem materiais não homo-
gêneos ou anisotrópicos. Neste método, o domínio computacional pode ser representado
por meio de um conjunto de formas simples, como triângulos ou retângulos em análises
bidimensionais ou tetraedros, no caso tridimensional [80]. O domínio então é truncado
pelas condições de contorno do problema, que podem ser paredes elétricas ou condições de
contorno absorvente (ABCs - Absorbing Boundary Condition) [81]. As paredes absorventes
simulam artificialmente a propagação das ondas ao infinito. O principal objetivo é o de
obter o mínimo de interferência possível nos resultados específicos na região de análise.
Um exemplo desse tipo especial de (ABC) é utilizado no software Comsol multiphysics
[82], conhecida como PML (Perfectly Matched Layer). A principal vantagem do método
está na capacidade de representar uma ampla variedade de geometrias complexas e cujos
domínios estejam preenchidos por diferentes materiais.

O MoM é amplamente explorado na literatura, tendo sido aplicado na análise de
nanoestruturas principalmente em frequências ópticas. Esse método é muito útil para a
resolução de problemas de radiação, antenas e espalhamento em frequências ópticas por
ter a capacidade de tratar tal problema com robustez e com possibilidade de baixo custo
computacional, além de seus resultados serem bastante precisos [83, 84]. O método consiste
na divisão de um objeto em partes volumétricas iguais que são excitadas pelo campo
elétrico incide e que, através da interação entre todas as partes, usando da formulação
numérica da equação integral de campo elétrico em cada parte, resultando na resposta
completa do sistema [81].



33

3 Método Dos Elementos Finitos e Comsol

Neste capítulo é apresentado o método dos elemento finitos que será utilizado como
ferramenta numérica para analise das nanoantenas plasmônicas. Além da apresentação do
software Comsol, que utiliza o método de elementos finitos como recurso matemático para
resolução de problemas.

3.1 Método Dos Elementos Finitos
O método dos elementos finitos (FEM - Finite Element Method) é uma técnica

numérica usada para encontrar a solução de equações diferenciais, ele teve suas origens
no final do século XVIII, quando Gauss propôs a utilização de funções de aproximação
para a solução de problemas matemáticos, entretanto, a sua viabilização tornou-se possível
somente muito mais tarde em consequência dos avanços tecnológicos, por volta de 1950,
com o advento da computação, facilitando a resolução das enormes equações algébricas
[85]. As principais áreas de aplicação desse método incluem: projeto e análise de estruturas,
análise de escoamento de fluidos, distribuição de temperaturas, eletromagnetismo, projeto
de equipamentos eletromecânicos (máquinas, transformadores, contatores, etc...) [86].
Em muitos casos práticos, o FEM é a única ferramenta capaz de fornecer uma solução
aceitável, ainda que sob o ponto de vista matemático a solução seja considerada como
uma aproximação [86].

O FEM é uma poderosa e versátil técnica para resolver problemas que envolvem
geometrias complexas e meio não homogêneo [79]. O princípio desse método consiste em
discretizar o domínio do problema, dividindo uma estrutura em várias outras menores de
geometria mais simples. Logo, podem ser gerados elementos triangulares, retangulares,
cúbicos, hexagonais e diversos outros, dependendo de sua dimensão do qual o problema
está sendo analisado (unidimensional, bidimensional ou tridimensional) [87]. A Figura 11
apresenta diversos tipos de geometrias de elementos.

A Figura 12(a) mostra um exemplo de como uma estrutura pode ser discretizada.
Percebe-se na figura um domínio com contorno e aspecto irregular, o que seria dificilmente
possível de ser analisado por inteiro, é dividido em diversos subdomínios menores, tornando
o processo de cálculo mais simples. Com a Figura 12(a) ampliada (Figura 12(b)) observa-se
que a estrutura é discretizada em vários elementos tridimensionais de tamanhos diferentes,
porém nenhum se sobrepõe ao outro. Os elementos são conectados entre si por pontos, que
são denominados de nós (Figura 12(b)) ou pontos nodais os quais são utilizados para o
cálculo do problema. Ao conjunto de pontos nodais e elementos se dá o nome de malha de
elementos finitos. Essa malha é um ponto chave na análise dos resultados provenientes dos
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cálculos realizados, pois a precisão do método depende de quão “fina” é a malha utilizada,
de forma que quanto mais elementos, mais próximo do modelo contínuo e maior é o recurso
computacional necessário.

7–9 §7.4 THE FINITE ELEMENT METHOD

1D

2D

2D

3D

Figure 7.3. Typical finite element geometries in one through three dimensions.

Unlike finite difference models, finite elements do not overlap in space. In the mathematical
interpretation of the FEM, this property goes by the name disjoint support.

§7.4.2. Element Attributes

Just like members in the truss example, one can take finite elements of any kind one at a time. Their
local properties can be developed by considering them in isolation, as individual entities. This is
the key to the modular programming of element libraries.

In the Direct Stiffness Method, elements are isolated by disconnection and localization steps,
which were described for the truss example in Chapter 2. This procedure involves the separation
of elements from their neighbors by disconnecting the nodes, followed by referral of the element
to a convenient local coordinate system. After these two steps we can consider generic elements:
a bar element, a beam element, and so on. From the standpoint of computer implementation, it
means that you can write one subroutine or module that constructs, by suitable parametrization, all
elements of one type, instead of writing one for each element instance.

Following is a summary of the data associated with an individual finite element. This data is used
in finite element programs to carry out element level calculations.

Intrinsic Dimensionality. Elements can have one, two or three space dimensions.6 There are also
special elements with zero dimensionality, such as lumped springs or point masses.

Nodal points. Each element possesses a set of distinguishing points called nodal points or nodes
for short. Nodes serve two purposes: definition of element geometry, and home for degrees of
freedom. They are usually located at the corners or end points of elements, as illustrated in Figure

6 In dynamic analysis, time appears as an additional dimension.

7–9

Figura 11 – Exemplo de tipos de elementos dependendo da geometria e do contorno do
problema [87].

(a)

Nós

Elementos

(b)

Figura 12 – (a) Exemplo de discretização de um domínio contínuo. (b) Imagem ampliada
mostrando nós e elementos presentes na malha [88].

Após a criação da malha, cada elemento finito é analisado individualmente através
de equações pertinentes ao estudo desejado. Devido à complexidade das geometrias
estudadas, as malhas criadas podem apresentar milhares de elementos finitos, o que
torna sua resolução manual inviável. Para aplicar o MEF nessas geometrias são utilizados
softwares de elementos finitos, que analisam o problema, basicamente, em três etapas [89]
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1. Pré-processamento: os dados gerais para resolução do problema são inseridos pelo
usuário. Entre os dados podem ser citados: as geometrias (domínios), os materiais
aplicados a cada domínio, as condições de contorno, a natureza do problema estudado
(eletrostática, distribuição de calor, entre outros) e as equações que a regem. É nessa
etapa que a malha é gerada.

2. Processamento: o método dos elementos finitos é aplicado ao domínio discretizado e
o sistema de equações é resolvido através de análise numérica.

3. Pós-processamento: os resultados são apresentados através de gráficos e os resultados
numéricos são calculados e apresentados ao usuário.

3.2 Comsol Multiphysics
O software usado neste trabalho é o Comsol Multiphysics [82] que utiliza o método

dos elementos finitos para solucionar equações diferenciais dos fenômenos físicos estudados.
O Comsol possui interface intuitiva e fácil de ser utilizada, uma vez que os passos necessários
para determinação do problema são seguidos de forma linear, avançando cada vez mais
na solução do problema [90]. Além disso, permite analisar problemas de diversas áreas:
eletromagnetismo, dinâmica dos fluídos, transferência de calor, engenharia de micro-ondas,
ótica, componentes de rádio frequência, dispositivos semicondutores, propagação de ondas,
etc [90]. Isto é possível graças à sua capacidade de resolver múltiplos fenômenos físicos
acoplados em simultâneo no mesmo modelo, representando com maior confiabilidade os
sistemas do mundo real [90]. Para facilitar a modelagem, o Comsol interage com outros
softwares, como, o Microsoft Excel, Matlab, AutoCAD, entre outros, com isso é possível
importar dados ou estruturas desenhadas em outros programas para melhorar a simulação
no Comsol. O software possibilita a seleção da dimensão da simulação (0D, 1D, 1D
assimétrico, 2D, 2D assimétrico e 3D) e os fenômenos físicos [90]. Neste trabalho, as
simulações são em 3D e o fenômeno físico é rádio frequência (RF): ondas eletromagnéticas
no domínio da frequência.

A interface gráfica do Comsol é apresentada na Figura 13, onde é dada através de
cinco regiões que estão sempre visíveis em configuração padrão:

Em preto, é localizado o Model Builder (Criador de Modelos), que é a ferramenta
onde todas as definições do modelo e seus componentes são localizadas e organizadas
em árvore, na qual o modelo é dividido em definições globais, componentes, estudo e
resultados. Adentrando essas divisões, é possível definir parâmetro, geometria, materiais,
condições de contorno, entradas do sistema, malha, métodos de computação numérica,
entre outros. Esses itens também podem ser encontrados de forma intuitiva na barra de
navegação sinalizada em amarelo.
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Figura 13 – Interface do software Comsol

Em azul estão presentes as configurações referentes ao item selecionado no Model
Builder ou na barra de navegação, onde é definido todos os parâmetros relacionados à essa
componente do modelo, podendo ser por exemplo: definições de parâmetros, dimensão e
tipos da geometria, propriedades do material, tamanho dos elementos da malha, definições
dos valores de contorno, definições dos resultados gráficos e etc.

Em vermelho é localizada a janela de gráficos do Comsol, onde é visualizado o
modelo, a geometria, as subdivisões do objeto, definir as regiões de valor de contorno e os
resultados gráficos definidos. Essa tela também é dividia em abas durante o processamento
do resultado para visualização da curva de convergência do método. Logo abaixo (em
verde) se encontra a janelas de informações, onde são divididas em abas por mensagens,
progresso e logs. Essas janelas de informações irão exibir informações vitais do modelo
durante a simulação, tais como o tempo de solução, o andamento da solução, as estatísticas
da malha, os registros do solucionador e, quando disponível, as tabelas de resultados.
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3.2.1 Definições globais

Para realizar uma simulação no Comsol o primeiro passo é a determinação dos
parâmetros da estrutura que será analisada. Nas definições globais, se declara todas as
constantes dos parâmetros geométrico como exemplo o raio da esfera ou tamanho de um
braço da antena dipolo. Há também a opção de definir variáveis e funções pré-definidas,
como pulso gaussiano, rampa, pulso retangular e etc.

3.2.2 Componente

As configurações dos objetos da simulação ficam agrupados na aba nomeada pelo
Comsol como “Componente 1”. Nela é possível definir as características da simulação, como,
materiais, estruturas do objeto, física a ser simulada e malha. A seguir serão apresentadas
as cinco configurações da aba Componente 1:

Definições

Aqui são definidas funções e variáveis internas, sistemas de coordenadas, PML,
vistas da geometria, entre outros recursos matemáticos.

Camada Perfeitamente Casada

As simulações no Comsol exigem uma esfera para a determinação do meio em que
está inserido. Essa esfera seria uma espécie de parede para as ondas incidentes, causando um
erro em seus resultados, devido as condições de espalhamento não levarem em consideração
as ondas ortogonais incidentes, onde há uma parcela de ondas obliquais incidentes. Para
evitar tal erro torna-se necessário a utilização de uma camada perfeitamente absorvedora
(Figura 14), do inglês Perfectly Matched Layer (PML). Onde sua função é absorver ondas
incidentes sem produzir de maneira alguma uma reflexão, de modo a simular uma fronteira
aberta.

Figura 14 – Aplicação de uma Camada Perfeitamente Absorvedora (PML) a uma esfera.
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Geometria

É onde são construídas as estruturas do problema a ser estudado, a qual pode ser
desenhada a partir de geometrias básicas pontuais, lineares, planares e tridimensionais.
Pode-se também realizar operações de soma, interseção ou diferença entre geometrias,
o que é bastante útil, como foi necessário na construção de uma nanoantena Yagi-Uda
que foi utilizada neste trabalho trabalho. Além disso, nessa seção se encontra a função
“Work Plane” que permite a definição de objetos 2D em simulações 3D. Isso é importante
no Comsol, pois possibilita a modelagem de fontes de tensão, visto que o Comsol exige
pré-condições para a modelagem das fontes.

Materiais

Local que define quais materiais e onde são inseridos no modelo, no qual o Comsol
possui uma biblioteca interna contendo diversos materiais e em diversos estados, ou ainda
ser criado um material com propriedades únicas através de funções e expressões, que
são definidas pelo usuário de acordo com a necessidade do problema. Por exemplo, um
dos materiais utilizado neste trabalho é o ouro, definido pela equação da permissividade
complexa de Lorentz-Drude [1].

εLD = 1−
ω2

p1

ω2 − jΓD

+ 1 +
ω2

p2

ω2
0 − ω2 + jγLω

+ ε∞, (3.1)

onde ωp1 e ωp2 são as frequências de plasma ou frequências de oscilações coletiva dos
elétrons, ΓD e γL são as frequências de amortecimento ou frequências de colisão dos elétrons
livres, ω a frequência angular do campo elétrico, ω0 a frequência angular fundamental e
ε∞ é um termo de off-set da permissividade relativa para frequência infinita, que é uma
constante introduzida para responder ao efeito integrado de transições de interbanda de
alta energia. Os parâmetros utilizados no modelo de Lorentz-Drude (Equação 3.1) para o
ouro são: ωp1 = 13.8×1015s−1, ωp2 = 45×1014s−1, ΓD = 1.075×1014s−1 e γL = 9×1014s−1,
ω0 = 2πc/λ0 = 450nm, c = 3× 108 m/s e ε∞ = 6, todos estes parâmetros foram retirados
de [1]. O modelo de Lorentz – Drude fornece uma função dielétrica que mais se aproxima
com as funções dielétricas do ouro medidas experimentalmente por Johnson Christy para
comprimentos de ondas maiores que 500 nm [91].

Ondas Eletromagnéticas, Domínio da Frequência

Nessa etapa, está situada as características físicas que vão ser analisadas no pro-
blema, onde é definida qual ou quais equações diferenciais devem ser resolvidas pelo
método. Neste item, ainda são definidas as condições de contorno, região de cálculo, e as
entradas (ou ‘esforços’) do sistema.
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Malha

A última dessas etapas de modelagem é a definição da malha de discretização, onde
é ponto chave na obtenção do resultado, pois define a velocidade de cálculo, precisão e
convergência do método. O Comsol cria malhas automáticas, ou possibilita a customização
e é possível usar triângulos, tetraedros, quadrados, entre outros, para se determinar a
malha do problema. As opções de malha do Comsol vão de malha extremamente grossa até
extremamente fina, sendo necessário refinar a malha para melhorar os resultados obtidos.
Geralmente, são ajustadas as estruturas que se encontram dentro do domínio, já que a
variação do campo elétrico se dá rapidamente perto de tais estruturas.

A customização da malha é feita alterando cinco parâmetros para obter uma malha
mais personalizada de acordo com o problema, sendo eles listados a seguir [92].

• Tamanho máximo do elemento: Especifica o tamanho máximo alcançado pelos
elementos gerados;

• Tamanho mínimo do elemento: Especifica o tamanho mínimo alcançado pelos elemen-
tos. É utilizado para prevenir a geração de vários elementos ao redor de regiões da
geometria com uma pequena curvatura. Sua variação modifica bastante a quantidade
de elementos totais gerados. Essa opção não está disponível em simulações de 1D;

• Taxa máxima de crescimento do elemento: Determina a taxa que os elementos podem
"crescer"de uma região com elementos pequenos para outra com elementos grandes.
O valor deve ser maior ou igual a 1. Por exemplo, se for definida uma taxa de 1.5, os
elementos irão crescer em uma proporção de 50% em relação ao anterior;

• Resolução da curvatura: Esse parâmetro determina o tamanho dos elementos em
curvaturas. É definido a partir do raio de curvatura da geometria, onde tal valor é
multiplicado por esse parâmetro para definir o tamanho do elemento. Desse modo, o
valor imposto deve ser escalar e positivo. Não está disponível para simulações em
1D;

• Resolução de regiões estreitas: Determina a quantidade de camadas em regiões
estreitas. Deve ser um escalar não negativo. Caso seja inserido um valor menor que
1, os elementos se tornarão anisotrópicos em regiões estreitas.

Neste trabalho foram utilizados tetraedros para as estruturas e a malha “swept”
para discretizar a PML que seriam folhas. A Figura 15 apresenta a imagem de uma malha
extremamente grosseira (extremely coarse) e outra extremamente fina (extremely fine)
construídas automaticamente pelo Comsol.
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(a) (b)

Figura 15 – (a) Estrutura esférica com malha extremamente grosseira definida pelo Comsol.
(b) Malha definida como extremamente fina.

3.2.3 Estudo

Nessa seção é onde se define que estudo será realizado, se é no domínio do tempo, da
frequência, autovalor, autovetor, entre outros. Neste trabalho o estudo usado é o domínio
da frequência, sendo assim é necessário determinar o valor inicial, o final e o passo da
frequência.

3.2.4 Resultados

Após a simulação do problema, os dados obtidos estão disponíveis na parte de pós-
processamento. Nessa etapa, o usuário define quais grandezas físicas e como serão plotadas
em diversos tipos de gráficos. No campo do eletromagnetismo, é possível plotar diversos
parâmetros como campo elétrico, campo magnético, corrente, potência absorvida, campo
incidente, potencial e etc. É possível plotar gráficos 1D, 2D ou 3D, além da possibilidade
de realizar cálculos de integrais de linha, superfície ou volume que são necessárias, por
exemplo, para o cálculo de potência dissipada e radiada. Em muitos casos, é necessário a
determinação de referenciais como pontos, linhas ou planos.

Para se obter alguns resultados no Comsol, basta digitar o comando a que de-
terminada solução representa, por exemplo, para plotar resultados de corrente, digita-
se “emw.Iport_1”, tensão é obtida por “emw.Vport_1”, impedância de entrada por
“emw.Zport_1” e potência de entrada por “emw.Pport_1”, onde emw significa “electro-
magnetic waves” ou ondas eletromagnéticas, em português.

Já resultados como potência dissipada e radiada, exigem a resolução de integrais.
Para a potência dissipada (Pdiss) é realizada uma integral volumétrica na antena, isso
por que a equação utilizada pelo Comsol para o cálculo dessa potência é apresentada na
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equação 3.2 e tem como comando no software apenas “emw.Qe”.

Pdiss =
∫

v
σE2dv, (3.2)

onde σ é a condutividade elétrica da estrutura e E é o campo elétrico. A potência
radiada (Prad) é encontrada realizando uma integração superficial da potência que flui
pelas superfícies da esfera que representa o ambiente de simulação e é utilizado o comando
“emw.nPoav” que representa o vetor de Poynting e tem como equação [93]:

Prad =
∮

S

(
Ē × H̄

)
dS̄, (3.3)

onde Ē é o campo elétrico e H̄ o campo magnético.

A potência de entrada (Pin), que como visto pode ser plotada usando “emw.Pport_1”,
é a soma da potência dissipada (Pdiss) e a radiada(Prad). A partir da potência radiada e a
de entrada, pode-se calcular a eficiência de radiação (er).

er = Prad

Pin

= Prad

Prad + Pdis

(3.4)

É possível o cálculo, também, do coeficiente de reflexão Γ que é dado pela equação

Γ =
∣∣∣∣Zin − Z0

Zin + Z0

∣∣∣∣ , (3.5)

onde Zin é a impedância de entrada e Z0 é a impedância característica da linha de
transmissão, ambos os parâmetros estão em Ohms [93].

Para o cálculo do diagrama de radiação (D (θ, φ)) é utilizada a equação da diretivi-
dade que não depende do raio [93]:

D (θ, φ) = G (θ, φ)
er

=
4π
∣∣∣Ē (θ, φ)

∣∣∣2
Prad

(3.6)

onde G é o ganho absoluto de uma antena, er a eficiência de radiação, Ē o campo elétrico
e Prad a potência radiada vista em (3.3).

3.2.5 Ferramentas computacionais relevantes

Para a construção do modelo da simulação, uma das maiores dificuldades é na
interpretação do problema em relação às ferramentas disponíveis no software, como qual
condição de contorno utilizar, qual parâmetro é relevante e como formular o elemento
de excitação na modelagem. A seguir, são detalhadas as ferramentas computacionais do
Comsol que foram relevantes para os modelos utilizados neste trabalho.
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Lumped Port

A Lumped Port é uma ferramenta que simula uma fonte, que pode ser de tensão,
corrente ou circuito de excitação. É possível determinar a amplitude e a fase da tensão,
no caso da correte apenas a amplitude, além disso, a impedância característica da fonte
pode ser alterada, mas tem como valor padrão 50 Ω. Neste trabalho foi utilizado o Work
Plane, apresentado acima, para modelar uma fonte de tensão, para que possa estar entre
as duas faces da estrutura metálica é aplicado as condições de um condutor perfeito (PEC
– Perfect Electric Conductor). A Figura 16 mostra a aplicação de uma lumped port (em
vermelho) em um nanodipolo, onde se tem em azul a borda da estrutura que foi aplicada
a condição de condutor perfeito.

Figura 16 – Aplicação de uma lumped port (em vermelho) no nanodipolo, onde temos em
azul a borda da estrutura que foi aplicada a condição de condutor perfeito.

Condutor eletricamente perfeito

A condição de condutor eletricamente perfeito é um caso especial na condição de
contorno de campo elétrico, onde a componente tangencial do campo é levada a zero
(Equação 3.7), dessa forma se tem um material com condutividade infinita , com isso a
face selecionada não teria perdas elétricas devido à alta condutividade [92]. A Figura 17
apresenta a condição de condutor elétrico perfeito (PEC) aplicado a uma superfície.

n× E = 0 (3.7)
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From the Boundary relative to domain list, select Inside or Outside (the default) to define 
if the selected boundaries are defining the inside or outside of the far-field domain (that 
is, whether facing away from infinity or toward infinity). 

Perfect Electric Conductor

The Perfect Electric Conductor boundary condition

is a special case of the electric field boundary condition that sets the tangential 
component of the electric field to zero. It is used for the modeling of a lossless metallic 
surface, for example a ground plane or as a symmetry type boundary condition. It 
imposes symmetry for magnetic fields and “magnetic currents” and antisymmetry for 
electric fields and electric currents. It supports induced electric surface currents and 
thus any prescribed or induced electric currents (volume, surface or edge currents) 
flowing into a perfect electric conductor boundary is automatically balanced by 
induced surface currents.

Figure 4-1: The perfect electric conductor boundary condition is used on exterior and 
interior boundaries representing the surface of a lossless metallic conductor or (on exterior 
boundaries) representing a symmetry cut. The shaded (metallic) region is not part of the 
model but still carries effective mirror images of the sources. Note also that any current 

If perfectly matched layers are added to the model after the Far-Field 
Domain is configured, then it is necessary to press the Reset Far-Field 

Boundaries button to reassign all exterior boundaries.

Dielectric Resonator Antenna: Application Library path 
RF_Module/Antennas/dielectric_resonator_antenna

n E× 0=

I
I '

J

Js

Js

Figura 17 – Condição de condutor eletricamente perfeito aplicado a uma superfície [92].
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Condição de Contorno de Espalhamento

A condição de contorno de espalhamento, do inglês, Scattering Boundery Condition,
torna uma fronteira transparente para ondas espalhadas de dentro do domínio e para
ondas planas externas (Figura 18) [92], fazendo com que a irradiação no domínio de estudo
não reflita nas extremidades e interfira no resultado de simulações de meios infinitos e
homogêneos. Ela é aplicada no espalhamento de ondas planas, cilíndrica e esfericamente
com frentes de onda paralelas à interface, ou seja, quando há incidência obliqua há uma
certa reflectância da onda.

Figura 18 – Exemplo de aplicação da condição de espalhamento em uma esfera.
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4 Modelagem dos Nanoenlaces

Neste capítulo, é apresentada a modelagem numérica da nanoantena óptica plasmô-
nica Yagi-Uda e de sua aplicação em nanoenlaces ópticos fio, feita utilizando o software
comercial Comsol Multiphysics.

4.1 Nanoantena Óptica Plasmônica Yagi-Uda
Nesta seção, é apresentada a modelagem das nanoantenas transmissoras Yagi-Uda e

dipolo separadamente. A nanoantena Yagi-Uda (Figura 19) é composta por um dipolo, três
diretores a direita do dipolo e um refletor a esquerda do dipolo, onde a estrutura geométrica
é formada por condutores cilíndricos de ouro e o dipolo é alimentado por uma fonte de
tensão Vs (lumped port no Comsol). Esse tipo de alimentação é perfeitamente adequada
para análise de antenas ópticas [36] e pode ser realizada experimentalmente, por exemplo,
por partículas radiadoras denominadas Quantum-dots (como moléculas fluorescente) [7].
Essa alternativa experimental se deve a grande dificuldade de se obter diretamente fontes
de tensões e correntes em nanoescala.

y

z

x

(a)

2ar
2a

2ad

h

h

d hd hd hd

VS
x
y

Diretores

Refletor

Dipolo

dd dd dddr

hr

2ad 2ad

(b)

Figura 19 – Nanoantena óptica plasmônica Yagi-Uda. (a) Vista em perspectiva. (b) Vista
de cima, com indicações de todos os parâmetros geométricos.

A Figura 19(b) mostra a geometria da nanoantena Yagi-Uda. O dipolo possui
comprimento total 2h + d, raio a, comprimento d do gap de tensão, e está localizado
no plano z = 0, posicionado ao longo do eixo x, e centrado na origem. O refletor tem
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comprimento hr e raio ar. Os diretores possuem os mesmos comprimentos hd e raios ad .
Os parâmetros dr e dd são a distância entre os elementos da nanoantena Yagi-Uda. De
acordo com a Figura 19(b). Assim como o dipolo, o refletor e os diretores localizam-se no
plano z = 0.

Para a simulação no Comsol foi utilizado o modelo de Lorentz-Drude [1] da
permissividade complexa do ouro para representar o material e foi customizada uma malha
para otimizar as simulações, onde as configurações da malha e o tempo de simulação são
apresentadas na Tabela 1. A Figura 20 mostra a malha das nanoantenas dipolo (20(a))
e Yagi-Uda (20(b)) já construídas, onde as mesmas estão em um domínio esférico de ar,
com condição de espalhamento aplicada nas suas extremidades.

y
z

x

Dipolo

SiO2

(a)

y
z

x

Yagi-Uda

SiO2

(b)

Figura 20 – Malha das nanoantenas dipolo (a) e Yagi-Uda (b) posicionadas no espaço
livre.
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Tabela 1 – Configurações definidas para a geração da malha utilizada nas simulações das
antenas dipolo e Yagi-Uda no espaço livre.

Dipolo Yagi-Uda
Estrutura Entorno Estrutura Entorno

Tamanho Máximo do Elemento (nm) 99,4 156 99,4 156
Tamanho Mínimo do Elemento (nm) 4,26 11,4 4,26 11,4
Taxa Máxima de Crescimento dos Elementos 1,35 1,4 1,35 1,4
Resolução de Curvatura 0,3 0,4 0,3 0,4
Resolução de Regiões Estreitas 0,85 0,7 0,85 0,7
Quantidade de Camadas - 10 - 10
Quantidade de Elementos 185276 498048
Tempo de Simulação 23 min 30 s 58 min 13 s

A fim de realizar análise mais realista, as nanoantenas Yagi-Uda e dipolo foram
posicionadas sobre dois tipos de substrato de SiO2, um infinito e o outro semi-infito truncado
com 200 nm de espessura. Os parâmetros eletromagnéticos do substrato são permissividade
elétrica εSiO2 = 2.15 e permeabilidade relativa µr = 1. Na faixa de frequências de análise,
o substrato não possui perdas (σ = 0). Para realizar essa analise, optou-se em utilizar
antenas Yagi-Uda e dipolo com geometrias retangulares, pois geralmente as nanoantenas
são fabricadas nesse formato retangular, para isso, foi feita uma equivalência de geometria,
cilíndrica para retangular. Além disso, colocando a antena cilíndrica em contato com a
superfície plana do substrato, a simulação fica mais propícia a problemas de singularidade.

Para a simulação das nanoantenas dipolo e Yagi-Uda posicionadas sobre um subs-
trato infinito foi customizada uma malha para otimizar as simulações, onde as configurações
da malha e o tempo de simulação são apresentadas na Tabela 2. A Figura 21 mostra a
malha das nanoantenas dipolo (21(a)) e Yagi-Uda (21(b)) já construídas.

Tabela 2 – Configurações definidas para a geração da malha utilizada nas simulações das
antenas dipolo e Yagi-Uda posicionadas sobre um substrato infinito de SiO2.

Dipolo Yagi-Uda
Estrutura Entorno Estrutura Entorno

Tamanho Máximo do Elemento (nm) 5 167 5 167
Tamanho Mínimo do Elemento (nm) 0,1 12,2 0,1 12,2
Taxa Máxima de Crescimento dos Elementos 4,3 1,4 4,3 1,4
Resolução de Curvatura 0,4 0,4 0,4 0,4
Resolução de Regiões Estreitas 0,8 0,7 0,8 0,7
Quantidade de Camadas - 10 - 10
Quantidade de Elementos 148787 391709
Tempo de Simulação 30 min 45 s 1 h 0 min 40s
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Figura 21 – Malha das nanoantenas dipolo (a) e Yagi-Uda (b) posicionadas sobre um
substrato de SiO2 infinito.

Para a simulação das nanoantenas dipolo e Yagi-Uda posicionadas sobre um
substrato semi-infinito truncado foi customizada uma malha para otimizar as simulações,
onde as configurações da malha e o tempo de simulação são apresentadas na Tabela
3. A Figura 22 mostra a malha das nanoantenas dipolo (22(a)) e Yagi-Uda (22(b)) já
construídas.

Tabela 3 – Configurações definidas para a geração da malha utilizada nas simulações das
antenas dipolo e Yagi-Uda posicionadas sobre um substrato semi-infinito de
SiO2 truncado.

Dipolo Yagi-Uda
Estrutura Entorno Estrutura Entorno

Tamanho Máximo do Elemento (nm) 5 167 5 167
Tamanho Mínimo do Elemento (nm) 0,1 12,2 0,1 12,2
Taxa Máxima de Crescimento dos Elementos 4,3 1,4 4,3 1,4
Resolução de Curvatura 0,4 0,4 0,4 0,4
Resolução de Regiões Estreitas 0,8 0,7 0,8 0,7
Quantidade de Camadas - 10 - 10
Quantidade de Elementos 163418 514539
Tempo de Simulação 35 min 33 s 1 h 47min 0 s
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Figura 22 – Malha das nanoantenas dipolo (a) e Yagi-Uda (b) posicionadas sobre um
substrato de SiO2 semi-infinito truncado.

Os dados das Tabelas 1, 2 e 3 são referentes aos resultado da seção 5.1. Todas as
simulações foram realizadas em um computador xeon com 32 G de RAM no Windows.

Para análise da nanoantena, são apresentados na seção 5.1 resultados da impedância
de entrada, diretividade, ganho, eficiência de radiação, coeficiente de reflexão, diagrama
de radiação e campo próximo. Estes resultados são obtidos para uma faixa de frequência
de 100− 400 THz e uma fonte de tensão de 1V .

4.2 Nanoenlaces Óptico sem Fio
Nesta seção, são propostos três modelos de nanoenlaces sem fio em três situações,

a primeira com as antenas posicionadas no espaço livre, a segunda com as antenas posicio-
nadas sobre um substrato semi-infinito de SiO2 e a terceira com as antenas posicionadas
sobre um substrato de SiO2 semi-infinito do tipo truncado, onde as antenas transmissoras
e receptoras são separadas pelo espaço livre. O primeiro nanoenlace é formado por antenas
dipolo/dipolo (Figura 23, sem refletor e diretores do transmissor), o segundo por antenas
Yagi-Uda/dipolo (Figura 23) e o terceiro por antenas Yagi-Uda/Yagi-Uda (Figura 23, com
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a antena receptora igual a antena transmissora).
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dhd dhd dhd
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Figura 23 – Geometria do nanoenlace óptico sem fio utilizando nanoantenas Yagi-Uda e
dipolo isolado, transmissora (esquerda) e receptora (direita).

A Figura 23 mostra a geometria do nanoenlace Yagi-Uda/dipolo, onde uma fonte
de tensão Vs excita a nanoantena da esquerda, que funciona como transmissor (antena
Yagi-Uda) e a nanoantena localizada à direita funciona como receptor (antena dipolo), com
carga ZC . O nanoenlace é formado por condutores de ouro e a permissividade complexa
desse material é representada pelo modelo de Lorentz-Drude [1]. A nanoantena transmissora
Yagi-Uda é composta por um dipolo, um refletor e três diretores (Figura 23 esquerda). O
dipolo do transmissor, localizado no plano z = 0 ao longo do eixo x e centrado na origem,
tem comprimento total 2hT + dT , raio ahT e comprimento dT do gap de tensão. O refletor
tem comprimento hrT e raio arT . Os diretores possuem o mesmo comprimento hdT e raio
adT . Os parâmetros dhr e dhd são as distâncias entre os elementos da antena Yagi-Uda
(Figura 23 esquerda). A antena receptora é um dipolo (Figura 23 direita), localizado no
plano z = 0 e deslocado a uma dT R em relação ao eixo do dipolo da antena transmissora,
de comprimento total 2hR + dR, raio ahR, comprimento dR do gap onde a carga ZC está
conectada.

As Figuras 24(a), (b) e (c) mostram a malha customizada dos nanoenlaces di-
polo/dipolo, Yagi-Uda/dipolo e Yagi-Uda/Yagi-Uda, respectivamente, com as antenas
posicionadas no espaço livre, modelados no Comsol, onde as configurações da malha e o
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tempo de simulação são apresentadas na Tabela 4.

Tabela 4 – Configurações definidas para a geração da malha utilizada nas simulações
dos nanoenlaces dipolo/dipolo, Ygi-Uda/dipolo e Yagi-Uda/Yagi-Uda com as
antenas posicionadas no espaço livre.

Dipolo / Dipolo Yagi-Uda / Dipolo Yagi-Uda / Yagi-Uda
Estrutura Entorno Estrutura Entorno Estrutura Entorno

Tamanho Máximo do Elemento
(nm)

295 290 275 270 275 270

Tamanho Mínimo do Elemento
(nm)

1,5 19 2 25 2 25

Taxa Máxima de Crescimento
dos Elementos

1.35 2 1,35 1,4 1,35 1,4

Resolução de Curvatura 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4
Resolução de Regiões Estreitas 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Quantidade de Camadas - 10 - 10 - 10
Quantidade de Elementos 306507 372698 441964
Tempo de Simulação 2 h 57 min 31s 3 h 50 min 9s 5 h 41 min 38s

As Figuras 25(a), (b) e (c) mostram a malha customizada dos nanoenlaces di-
polo/dipolo, Yagi-Uda/dipolo e Yagi-Uda/Yagi-Uda, respectivamente, com as antenas
posicionadas sobre um substrato semi-infinito de SiO2, modelados no Comsol, onde as
configurações da malha e o tempo de simulação são apresentadas na Tabela 5.

Tabela 5 – Configurações definidas para a geração da malha utilizada nas simulações
dos nanoenlaces dipolo/dipolo, Ygi-Uda/dipolo e Yagi-Uda/Yagi-Uda, para
a situação em que as antenas estão posicionadas sobre um substrato de SiO2
semi-infinito.

Dipolo / Dipolo Yagi-Uda / Dipolo Yagi-Uda / Yagi-Uda
Estrutura Entorno Estrutura Entorno Estrutura Entorno

Tamanho Máximo do Elemento
(nm)

5 407 10 407 10 407

Tamanho Mínimo do Elemento
(nm)

0,1 29,6 0,2 29,6 0,2 29,6

Taxa Máxima de Crescimento
dos Elementos

4.3 1,4 4,3 1,4 4,3 1,4

Resolução de Curvatura 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4
Resolução de Regiões Estreitas 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7
Quantidade de Camadas - 10 - 10 - 10
Quantidade de Elementos 511729 372698 510132
Tempo de Simulação 3 h 26 min 10s 3 h 0 min 40s 2 h 31 min 7s

As Figuras 26(a), (b) e (c) mostram a malha customizada dos nanoenlaces di-
polo/dipolo, Yagi-Uda/dipolo e Yagi-Uda/Yagi-Uda, respectivamente, com as antenas
posicionadas sobre um substrato semi-infinito de SiO2 truncado, modelados no Comsol,
onde as configurações da malha e o tempo de simulação são apresentadas na Tabela 6.
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Tabela 6 – Configurações definidas para a geração da malha utilizada nas simulações
dos nanoenlaces dipolo/dipolo, Yagi-Uda/dipolo e Yagi-Uda/Yagi-Uda, para
a situação em que as antenas estão posicionadas sobre um substrato de SiO2
semi-infinito truncado.

Dipolo / Dipolo Yagi-Uda / Dipolo Yagi-Uda / Yagi-Uda
Estrutura Entorno Estrutura Entorno Estrutura Entorno

Tamanho Máximo do Elemento
(nm)

5 407 10 407 10 407

Tamanho Mínimo do Elemento
(nm)

0,1 29,6 0,2 29,6 0,2 29,6

Taxa Máxima de Crescimento
dos Elementos

4.3 1,4 4,3 1,4 4,3 1,4

Resolução de Curvatura 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4
Resolução de Regiões Estreitas 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7
Quantidade de Camadas - 10 - 10 - 10
Quantidade de Elementos 524797 412290 540519
Tempo de Simulação 3 h 26 min 41s 3 h 57 min 38s 3 h 51 min 43s

Os dados das Tabelas 4, 5 e 6 são referentes aos resultado da seção 5.2. Todas as
simulações foram realizadas em um computador xeon com 32 G de RAM no Windows.

Para análise dos nanoenlaces, na seção 5.2, são apresentados resultados da trans-
missão de potência (ou função de transferência de potência) e campo elétrico próximo.
Estes resultados são obtidos para uma fonte de tensão de 1V .
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Figura 24 – Malhas geradas no Comsol para as simulações dos nanoenlaces dipolo/dipolo
(a), Yagi-Uda/dipolo (b) e Yagi-Uda/Yagi-Uda (c) com as antenas posicionadas
no espaço livre.
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Figura 25 – Malhas geradas no Comsol para as simulações dos nanoenlaces dipolo/dipolo
(a), Ygi-Uda/dipolo (b) e Yagi-Uda/Yagi-Uda (c), para a situação em que as
antenas estão posicionadas sobre um substrato de SiO2 semi-infinito.
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Figura 26 – Malhas geradas no Comsol para as simulações dos nanoenlaces dipolo/dipolo
(a), Yagi-Uda/dipolo (b) e Yagi-Uda/Yagi-Uda (c), para a situação em que as
antenas estão posicionadas sobre um substrato de SiO2 semi-infinito truncado.
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5 Resultados Numéricos

Neste capítulo, são apresentados os resultados numéricos obtidos para a nanoantena
óptica plasmônica Yagi-Uda e sua aplicação em nanoenlaces ópticos fio, através do Método
de Elementos Finitos (MEF) 3D, utilizando o software comercial Comsol Multiphysics.
O método dos momentos (MoM), foi utilizado para comparação de alguns resultados da
nanoantena Yagi-Uda e como forma de validar os resultados obtidos pelo MEF.

5.1 Análise da nanoantena Yagi-Uda
Nesta seção, as antenas Yagi-Uda (Figura 19) e dipolo (Figura 19 sem refletor

e diretores) são analisadas separadamente. Para esta análise, os valores dos parâmetros
geométricos utilizados são: h = 220 nm, d = 20 nm, a = 15 nm, hr = 700 nm, ar = 15
nm, hd = 250 nm, ad = 15 nm, dr = 100 nm e dd = 100 nm, onde com estes valores as
principais ressonâncias estão na faixa de frequência de 100 a 400 THz. Os parâmetros do
nanodipolo isolado e do arranjo Yagi-Uda são baseados em [94] [95] [96].

O primeiro resultado obtido é da impedância de entrada (Zin = Rin + jXin)
mostrado na Figura 27 para o caso do nanodipolo isolado (Figura 27(a)) e para a antena
Yagi-Uda (Figura 27(b)). A impedância de entrada das antenas, além de ser calculada pelo
Comsol, é calculada também pelo Método dos Momentos (MoM - Method of Moments)
aplicado a nanoantenas plasmônicas cilíndricas [97], através da codificação do modelo
matemático de [97] em Matlab, obtendo boa concordância entre esses dois métodos, isso
mostra que os dois métodos estão convergindo para uma única solução, sendo que a
diferença (ou erro relativo) é devido as aproximações utilizadas em cada método. Pode-se
afirmar que o resultado utilizando FEM é mais preciso que o MoM devido ao fato que o
primeiro utiliza uma malha 3D para as antenas enquanto que o MoM aproxima as correntes
nestas na forma linear, desprezando as pequenas variações transversais das correntes nos
condutores [97].
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(a)

(b)

Figura 27 – Impedância de entrada (Zin) das nanoantenas dipolo (a) e Yagi-Uda (b).

Comparando o resultado da impedância de entrada entre as antenas Yagi-Uda e
dipolo no espaço livre, nota-se que as duas primeiras frequências ressonantes estão próximas,
o que mostra que os diretores e refletores não afetam significativamente as frequências
ressonantes originais do dipolo isolado. A primeira ressonância desloca-se de 169 THz
(dipolo) para 165.1 THz (Yagi-Uda) e a segunda ressonância de 251.8 THz (dipolo) para
256.5 THz (Yagi-Uda). As principais diferenças entre essas duas antenas transmissoras, são
observadas próximas das frequências de 175 THz e 260 THz, que correspondem fisicamente
às ressonâncias dipolar dos refletor e diretores, respectivamente.

Ainda, as impedâncias de entrada das antenas são calculadas para duas situações, a
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primeira com as antenas posicionadas no espaço livre e a segunda para as antenas em cima
de um substrato infinito de dióxido de silício (SiO2) (ver Figura 21) com permissividade
de 2.15.

O cálculo da impedância de entrada (Figura 27) com o substrato tem por objetivo
mostrar o efeito do mesmo nas propriedades ressonantes das antenas. Uma vez que, em
aplicações práticas, as nanoantenas geralmente são colocadas em cima de um substrato.
Na Figura 27 observa-se que colocando as antenas sobre o substrato, as ressonâncias das
antenas são deslocadas para frequências menores em relação as antenas no espaço livre.
Esse efeito do substrato é semelhante ao que ocorre em antenas no regime de microondas
[93].

A Figura 28 mostra, os resultados de diretividade (D), ganho (G), eficiência
de radiação (er) e coeficiente de reflexão (Γ) versus frequência para as antenas dipolo
(Figura 28(a)) e Yagi-Uda (Figura 28(b)), posicionadas no espaço livre. A diretividade
e o ganho são calculados na direção +y (Figura 19). Na Figura 28(a) observa-se a
característica convencional do dipolo isolado, onde em uma ampla faixa de 150-300 THz
tem-se aproximadamente D ≈ 1, 6 dB e G ≈ 1 dB (G = erD), a eficiência radiada máxima
é 60%, e ocorre próximo da segunda frequência de ressonância (260 THz) da impedância
de entrada do nanodipolo sem substrato (ver Figura 27(a)). No caso da nanoantena
Yagi-Uda (Figura 28(b)), tem-se um pico de D = 12 dB próximo a F = 264 THz, mas
nessa frequência a eficiência de radiação é mínima er ≈ 10 %, e o ganho é G = 0.86 dB.
Mas, se for desejado maior ganho e eficiência ao invés de alta diretividade, a frequência
próxima de F = 240 THz é mais adequada, onde tem-se aproximadamente o ganho máximo
Gmax ≈ 1.6 dB.

O coeficiente de reflexão, de ambas antenas, foi calculado considerando que fossem
conectadas uma linha de transmissão com impedância característica de 50 Ω. Com esse
resultado, observa-se que o melhor ponto de frequência de casamento de impedância,
para ambas antenas, ocorre em torno da primeira frequência de ressonância, no entanto a
máxima eficiência de radiação ocorre em frequências mais elevadas.
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150 - 300 THz
D ≈ 1.6 dB
G ≈ 1 dB

F = 260 THz
e  ≈ 60 %r

(a)

F = 264 THz
D ≈ 12 dB

F = 240 THz
G ≈ 1.6 dB F = 264 THz

G ≈ 0.86 dB

F = 264 THz
e  ≈ 10 %r

(b)

Figura 28 – Diretividade (D), ganho (G), eficiência de radiação (er) e coeficiente de reflexão
(Γ). (a) Dipolo: Diretividade (linha tracejada, eixo esquerdo) na direção +y,
ganho (linha pontilhada, eixo esquerdo) na direção +y, eficiência de radiação
(linha sólida, eixo direito) e coeficiente de reflexão (linha tracejada pontilhada,
eixo esquerdo) para Z0 = 50 Ω. (b) Yagi-Uda: Diretividade (linha tracejada,
eixo esquerdo) na direção +y, ganho (linha pontilhada, eixo esquerdo) na
direção +y, eficiência de radiação (linha sólida, eixo direito) e coeficiente de
reflexão (linha tracejada pontilhada, eixo esquerdo) para Z0 = 50 Ω.

A Figura 29 apresenta os diagramas de radiação (ganho) de campo distante 3D
para as nanoantenas dipolo (Figura 29(a), (b) e (c)) e Yagi-Uda (Figura 29(d), (e) e (f)),
calculados para a frequência de 240 THz. As nanoantenas estão posicionadas no espaço
livre para as figuras 29(a) e 29(d), sobre um substrato de SiO2 infinito para as figuras
29(b) e 29(e), e sobre um substrato de SiO2 semi-infinito truncado para as figuras 29(c) e
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29(f). Já a Figura 30 apresenta os diagramas de radiação (ganho) de campo distante 3D
para as nanoantenas dipolo (Figura 30(a), (b) e (c)) e Yagi-Uda (Figura 30(d), (e) e (f)),
calculados para a frequência de 170 THz. As nanoantenas estão posicionadas no espaço
livre para as figuras 30(a) e 30(d), sobre um substrato de SiO2 infinito para as figuras
30(b) e 30(e), e sobre um substrato de SiO2 semi-infinito truncado para as figuras 30(c) e
30(f).
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Figura 29 – Diagrama de radiação (ganho) de campo distante 3D para as nanoantenas
dipolo (a,b,c) e Yagi-Uda (d,e,f), para F=240 THz. As nanoantenas estão
posicionadas no espaço livre para as figuras (a) e (d), sobre um substrato de
SiO2 infinito para as figuras (b) e (e), e sobre um substrato de SiO2 semi-
infinito truncado para as figuras (c) e (f).
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Figura 30 – Diagrama de radiação (ganho) de campo distante 3D para as nanoantenas
dipolo (a,b,c) e Yagi-Uda (d,e,f), para F=170 THz. As nanoantenas estão
posicionadas no espaço livre para as figuras (a) e (d), sobre um substrato de
SiO2 infinito para as figuras (b) e (e), e sobre um substrato de SiO2 semi-
infinito truncado para as figuras (c) e (f).

Para o caso da antena Yagi-Uda no espaço livre (Figura 30(d) para F = 170 THz
e Figura 29(d) para F = 240 THz ), o ganho máximo ocorre na direção +y e existe um
lóbulo pequeno na direção −y. O lóbulo principal (direção +y) é devido principalmente
aos diretores. Já para o dipolo isolado no espaço livre (Figura 30(a) para F = 170 THz e
Figura 29(a) para F = 240 THz ), podemos observar o padrão de radiação omnidirecional
convencional do dipolo. Além disso, para essa situação em que as antenas estão posicionadas
no espaço livre para a frequência de 240 THz, o ganho máximo (Gmax ≈ 1.6 dB) da
nanoantena Yagi-Uda (ver Figura 29(d)) é aproximadamente 60 % maior que o ganho
máximo (Gmax ≈ 1 dB) do dipolo (ver Figura 29(a)).

Para o caso das antenas Yagi-Uda e dipolo posicionadas sobre um substrato de SiO2

infinito e semi-infinito truncado, podemos observar que no geral, o máximo do diagrama
de radiação é deslocado principalmente para o substrato.
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5.2 Análise dos Nanoenlaces Óptico sem Fio
Nesta seção são apresentados os resultados obtidos na análise dos nanoenlaces

dipolo/dipolo (Figura 23, sem refletor e diretores do transmissor), Yagi-Uda/dipolo (Figura
23) e Yagi-Uda/Yagi-Uda (Figura 23, com a antena receptora igual a antena transmissora),
para três situações, a primeira com as antenas posicionadas no espaço livre, a segunda
com as antenas posicionadas sobre um substrato semi-infinito de SiO2 e a terceira com as
antenas posicionadas sobre um substrato de SiO2 semi-infinito do tipo truncado, onde as
antenas transmissoras e receptoras são separadas pelo espaço livre. As análises são feitas
para uma faixa de frequência de 100 a 400 THz e os parâmetros geométricos utilizados são:
hT = hR = 220 nm, dT = dR = 20 nm, ahT = ahR = arT = adT = 15 nm, hrT = 700 nm,
hdT = 250 nm, dhr = dhd = 100 nm e dT R = 5000 nm. Para cada modelo de nanoenlace
e em cada situação utilizou-se uma carga ZC = 50 Ω conectado na antena receptora.
Eventualmente, os parâmetros das antenas são os mesmos da seção 5.1.

A transferência de energia entre enlaces transmissor-receptor pode ser investigada
calculando a transmissão de potência (ou função de transferência de potência). Esta
transmissão de potência pode ser calculada aproximadamente utilizando a equação analítica
de transmissão de Friis [93], como foi feito em [18, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 26], ou pelo modelo
numérico no Comsol. A definição deste parâmetro é a razão entre a potência entregue à
carga ZC e a potência entregue nos terminais da antena transmissora. No Comsol essa
potência pode ser dada por (emw.Pport_2)/(emw.Pport_1), onde emw.Pport_1 é a
potência fornecida pela fonte de tensão (lumped port no Comsol) nos terminais de entrada
da antena transmissora, e emw.Pport_2 é a potência entregue à carga ZC da antena
receptora.

A Figura 31 mostra a transmissão de potência versus frequência para os três
nanoenlaces nas três situações, com as antenas receptoras posicionadas a uma distância
dT R = 5 µm para todos os casos. Na Figura 31 e na Tabela 7 são destacados os pontos
máximos de transmissão de potência e a frequência em que eles ocorrem.

Tabela 7 – Pontos máximos de Transmissão de Potência (TPmax) dos nanoenlaces dipo-
lo/dipolo, Yagi-Uda/dipolo e Yagi-Uda/Yagi-Uda, para cada situação.

Situação
TPmax

Dipolo/Dipolo
(dB)

TPmax

Yagi-Uda/Dipolo
(dB)

TPmax

Yagi-Uda/Yagi-Uda
(dB)

Frequência

Espaço livre - 33.0 - 32.4 - 31.9 170 THz
Substrato - 36.2 - 35.6 - 35.1 140 THz
Substrato truncado - 42.9 - 42.1 - 41.5 140 THz

Analisando os efeitos do substrato na transmissão de potência para os três tipos
de nanoenlaces, pode-se notar que o substrato desloca a frequência do ponto máximo
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da transmissão de potência de 170 THz (enlaces sem substrato) para 140 THz (enlaces
com substrato), esse efeito é esperado, pois o índice de refração do substrato atua como
uma impedância parasita, deslocando as frequências de ressonâncias para frequências
menores. Pode-se notar também que os nanoenlaces com substrato apresentam uma perda
de potência, uma vez que o substrato tem o efeito de mudar a direção máxima de radiação.

Além disso, nas frequências de máxima transmissão de potencia o nanoenlace Yagi-
Uda/Yagi-Uda apresenta uma pequena melhora na transmissão de potência em relação aos
nanoenlaces Yagi-Uda/dipolo e dipolo/dipolo, e o nanoenlace Yagi-Uda/dipolo apresenta
uma pequena melhora em relação ao nanoenlace dipolo/dipolo, para cada situação.

Sendo assim, para os três enlaces, a melhor transmissão de potência é alcançada
entre 140 e 170 THz, e a situação em que as antenas estão posicionadas em cima do
substrato de SiO2 apresenta o melhor desempenho da transmissão de potência (além da
situação em que as nanoantenas estão posicionadas no espaço livre que é o cenário ideal,
mas com pouca aplicabilidade), esse cenário é mais realístico podendo ser aplicado por
exemplo, em comunicação intra-chip. Além disso, a situação em que as antenas estão
posicionadas sobre um substrato de SiO2 truncado, também apresenta um bom desempenho
na transmissão de potência, podendo ser aplicado por exemplo, em comunicação inter-chip.

A Figura 32 mostra a distribuição do módulo e fase do campo elétrico próximo,
(E = 20 log10 (|Re (Ex)|)), no plano z = 25 nm, dos nanoenlaces dipolo/dipolo (a, b, c),
Yagi-Uda/dipolo (d, e, f) e Yagi-Uda/Yagi-Uda (g, h, i). As antenas receptoras estão
posicionadas a 5 µm das antenas transmissoras, com F = 170 THz. As nanoantenas estão
posicionadas no espaço livre paras figuras (a), (d) e (g), em cima de um substrato de SiO2

para as figuras (b), (e) e (h) , e em cima de um substrato de SiO2, mas separadas pelo
espaço livre para as figuras (c), (f) e (i). Em todos os tipos de nanoenlaces mostrados nesta
figura, pode ser visualizado o campo elétrico se propagando das antenas transmissoras
para as antenas receptoras. Observa-se o decaimento da intensidade do campo elétrico
com a distância.
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Figura 31 – Transmissão de potência versus frequência para os nanoenlaces dipolo/di-
polo (a), Yagi-Uda/dipolo (b) e Yagi-Uda/Yagi-Uda (c), em três situações,
a primeira com as antenas posicionadas no espaço livre, a segunda com as
antenas posicionadas sobre um substrato semi-infinito de SiO2 e a terceira
com as antenas posicionadas sobre um substrato de SiO2 semi-infinito do tipo
truncado.
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Figura 32 – Distribuição do módulo e fase do campo elétrico próximo
(E = 20 log10 (|Re (Ex)|)), no plano z = 25 nm, dos nanoenlaces dipo-
lo/dipolo (a, b, c), Yagi-Uda/dipolo (d, e, f) e Yagi-Uda/Yagi-Uda (g, h, i).
As antenas receptoras estão posicionadas a 5 µm das antenas transmissoras,
com F = 170 THz. As nanoantenas estão posicionadas no espaço livre paras
figuras (a), (d) e (g), em cima de um substrato de SiO2 para as figuras (b),
(e) e (h) , e em cima de um substrato de SiO2, mas separadas pelo espaço
livre para as figuras (c), (f) e (i).
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6 Considerações finais

Neste trabalho, foi analisado teoricamente, um arranjo de nanoantena óptica
plasmônica aplicada a nanoenlace sem fio. A antena é composta por um dipolo, três
diretores e um refletor formando uma antena Yagi-Uda. Este modelo de antena foi
investigado e aplicado em nanoenlace óptico sem fio. A modelagem da antena e de sua
aplicação foi feita utilizando o software Comsol Multiphysics que faz uso do método dos
elementos finitos (FEM). O método dos momentos (MoM), foi utilizado para comparação
de alguns resultados da nanoantena e como forma de validar os mesmos. Os resultados da
antena Yagi-Uda, foram comparados com resultados utilizando antena dipolo (nanoantena
Yagi-Uda sem refletor e diretores).

Inicialmente, foi analisada a nanoantena Yagi-Uda. Os resultados mostraram que
a antena Yagi-Uda apresenta elevada diretividade na direção +y, com o pico de 12 dB
próximo a frequência de 264 THz. Além disso, foi verificado que, o ganho máximo da
nanoantena Yagi-Uda (Gmax ≈ 1, 6 dB) é aproximadamente 60 % maior que o ganho
máximo (Gmax ≈ 1 dB) do dipolo convencional. Para o caso da antena Yagi-Uda, o ganho
máximo ocorre na direção +y e existe um lóbulo pequeno na direção −y. O lóbulo principal
(direção +y) é devido principalmente aos diretores. Todas essas conclusões apresentadas
são referentes a nanoantena no espaço livre, no entanto foi analisada a antena na presença
de um substrato de SiO2, e os resultados mostraram que as ressonâncias da antena são
deslocadas para frequências menores.

Após a análise da nanoantena, foram propostos nanoenlaces formados por nano-
antenas plasmônica Yagi-Uda e dipolo, investigando a potência de transmissão para os
enlaces dos tipos dipolo/dipolo, Yagi-Uda/dipolo, Yagi-Uda/Yagi-Uda em três situações,
a primeira com as antenas posicionadas no espaço livre, a segunda com as antenas posicio-
nadas sobre um substrato semi-infinito de SiO2 e a terceira com as antenas posicionadas
sobre um substrato de SiO2 semi-infinito do tipo truncado, onde as antenas transmissoras
e receptoras são separadas pelo espaço livre. Os resultados mostraram que o substrato
desloca a frequência do ponto máximo da transmissão de potência de 170 THz (enlaces
sem substrato) para 140 THz (enlaces com substrato). Ainda, foi verificado que para
os três enlaces, a melhor transmissão de potência é alcançada entre 140 e 170 THz, e a
situação em que as antenas estão posicionadas em cima do substrato de SiO2 apresentou o
melhor desempenho da transmissão de potência, podendo ser aplicado por exemplo, em
comunicação intra-chip. Além disso, a situação em que as antenas estão posicionadas sobre
um substrato de SiO2 truncado, também apresentou um bom desempenho na transmissão
de potência, podendo ser aplicado por exemplo, em comunicação inter-chip, o que é de
grande importância para futuras aplicações em comunicação sem fio em nanoescala.
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Como propostas de trabalhos futuros, destacam-se:

• Alimentar os nanoenlaces por outras fontes como feixe gaussiano;

• Otimizar a eficiência dos nanoenlaces modificando as geometrias das nanoantenas;

• Calcular outros resultados como diretividade, eficiência de radiação, coeficiente de
reflexão e ganho para a nanoantena Yagi-Uda posicionada sobre um substrato.
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