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RESUMO

Esta tese propõe um esquema de excitação de múltiplas ressonâncias plasmônicas ao longo do

espectro para utilização no monitoramento de índice de refração e determinação das

propriedades de dispersão óptica do meio a ser analisado. Esta característica é obtida por meio

da utilização de uma fibra de cristal fotônico (PCF – Photonic Crystal Fiber) tipo D e a

deposição de camadas metálicas com diferentes espessuras, ou diferentes tipos de metais, em

sua face plana. Usando simulações baseadas em métodos dos elementos finitos (FEM – Finite

Element Method), é possível demonstrar como personalizar ressonâncias de plasmons em

diferentes comprimentos de onda, com uma baixa interferência entre eles, permitindo assim

mensurar mais de um parâmetro de uma forma simples e direta, como por exemplo, o índice de

refração médio e a dispersão óptica de primeira ou segunda ordem. O aspecto central destas

configurações de detecção é equilibrar a miniaturização com um baixo acoplamento entre os

diferentes modos de plasmons localizados em nanoestruturas metálicas adjacentes. Além disso,

a determinação da dispersão óptica de um determinado meio em uma grande faixa espectral

fornece informações sobre a concentração de diferentes constituintes de um meio, o que é de

suma importância ao monitorar meios com concentrações variáveis no tempo, como meios

fluídicos.

Palavras chaves: Sensores SPR, Multi-ressonâncias, Dispersão Óptica, Plasmônica.



ABSTRACT

This thesis proposes an excitation scheme for multiple plasmonic resonances along the optical

spectrum for use in the monitoring refractive index and to enabling the determination of the

dispersion properties of the analyzed medium. The sensing configuration consists of a D-type

photonic Crystal fiber whose flat face is partially covered by distinct metallic layers. Using

simulations based on Finite Element Method, it is possible to demonstrate how to customize

plasmon resonances at different wavelengths, allowing to measure with low cross-talk more

than one parameter in a simple and direct way, such as the mean refractive index and the first

or second order optical dispersion. The central aspect of this sensing configuration is to balance

miniaturization with low coupling between the different localized plasmon modes in adjacent

metallic nanostructures. Furthermore, the determination of the optical dispersion of a given

medium in a large spectral range provides information about the concentration of the medium

constituents, which is of crucial importance for the monitoring of media in real-time, such as

fluids.

Key-words: SPR Sensors, Multi-ressonance, Optical Dispersion, Plasmonics.
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1. INTRODUÇÃO

Sensores baseados em fibras ópticas tiveram um grande avanço em seu desenvolvimento

nas últimas quatro décadas devido ao seu papel fundamental no mundo atual, isso se deve ao

fato de tais dispositivos podem ser utilizados para medição de vários parâmetros distintos, como

índice de refração, temperatura, pressão, vibrações mecânicas e muitos outros parâmetros

físicos, químicos e ou biológicos. Particularmente, sensores baseados em fibras ópticas

apresentam como vantagens a facilidade de integração a redes ópticas existentes,

funcionamento remoto, imunidade a interferências eletromagnéticas e dimensões reduzidas[1].

Em paralelo a esse desenvolvimento, pesquisas relacionadas à métodos de excitação e

manipulação de ressonâncias de plásmons de superfície a sensores utilizando ressonâncias de

plasmons de superfície (SPR – do inglês Surface Plasmon Resonance) [2], demonstraram alta

sensitividades e ampla faixa operacional nas áreas biológicas e químicas [3]. Essencialmente,

pequenas variações na região dielétrica são responsáveis por modificar a curva espectral da

ressonância plasmônica a níveis detectáveis por espectrômetros ópticos convencionais. Como

consequência, tais alterações podem ser mensuradas por técnicas de interrogação baseadas em

comprimento de onda, fase e intensidade dos espectros [4]. Além de tais características, a

tecnologia de ressonâncias plasmônicas vem sendo usada através de fibras especiais, como

fibras tipo D, para monitoramento de mais de um parâmetro simultaneamente, como por

exemplo, índice de refração e temperatura [5].

Na literatura atual, os dispositivos apresentados geralmente utilizam a variação espectral de

uma ressonância para medição de um índice de refração constante, sem se preocupar com o

caráter dispersivo da amostra.

Diante deste quadro, este trabalho motiva-se na investigação de dispositivos de múltiplas

ressonâncias plasmônicas e a sua capacidade de monitoramento não só do índice de refração,

mas da possibilidade de identificar o caráter dispersivo da amostra. Antes de detalhar os

objetivos desta tese, é apresentado, na sessão seguinte, um breve histórico acerca das aplicações

tecnológicas de plásmons de superfície, afim de situar cronologicamente o trabalho discutido

neste texto.
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1.1 Plasmônica, um breve histórico

Plásmons de superfície (Surface Plasmons – SPs) são oscilações dos elétrons livres em uma

interface metal-dielétrico cuja permissividade do material da interface é negativa e positiva

respectivamente. A ressonância de plásmons de superfície resulta da interação entre uma onda

eletromagnética e os plásmons de superfície, gerando a onda de plásmons de superfície (Surface

Plasmon Wave - SPW), também conhecida como (Surface Plasmon Polariton – SPP), na

interface entre um dielétrico e um metal. As SPP’s são ondas eletromagnéticas evanescentes,

de polarização TM, em que o vetor de campo magnético é perpendicular à direção de

propagação e paralelo ao plano da interface [7].

Muito antes de ser empregado tecnologicamente, as propriedades de plásmons de superfície,

suas propriedades eram utilizadas por artistas, sem a devida intenção, em artefatos de vidros,

como janelas de igrejas e taças, na época medieval. A Figura 1, apresenta um exemplo desta

utilização, datado no século IV, o Cálice de Licurgo, atualmente exibido no museu britânico,

possui a propriedade de mudança em sua coloração conforme a direção em que é iluminado,

fenômeno este, proveniente da existência de nano partículas de prata e ouro incrustadas no vidro

do cálice, tal arranjo, absorve os comprimentos de onda mais curtos e espalha a radiação de

comprimentos mais longos.

Figura 1 - Cálice de Licurgo, atualmente em exibição no Museu Britânico.

Fonte [8].
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Data de 1983 o primeiro registro de aplicação de ressonância plasmônica como princípio

de operação de um sensor óptico [9], quando Liedberg utilizando o método sugerido por

Kretschman em 1971 utilizou-a pela primeira vez no funcionamento de sensores de ressonância

plasmônica como biosensores. O método, apresentado na Figura 2, consiste em propagar a luz

através de um prisma, no qual, uma de suas faces é depositada uma película metálica. A

excitação de SPP’s ocorre a partir da reflexão total da luz incidente na interface metal-dielétrico.

Figura 2 - Excitação de SPP’s na configuração de Kretschmann.

Fonte (adaptado de [9]).

Em 1993, Jorgeson e Yee [10], fabricaram o primeiro sensor SPR baseado em fibra óptica.

O dispositivo consistia na substituição do prisma (configuração de Kretschmann) por uma fibra

óptica com remoção parcial da casca, conhecida como tapered fiber, e conseguinte deposição

de um filme de prata através do processo de evaporação de feixe de elétrons sobre o núcleo da

mesma. Através da interação da luz guiada na fibra com os elétrons do filme metálico e

consequente geração de SPP’s, o experimento conseguiu monitorar a variação de índice de

refração do meio e a espessura da película condutora através da distribuição espectral da luz

transmitida pela fibra. Os resultados apresentados por Jorgeson e Yee demonstraram uma alta

sensitividade a variações diminutas do índice de refração e com um curto tempo de resposta.

Tapered fibers [10] e fibras do tipo D [11-13] se tornaram comumente usadas para obtenção

de sensores SPR. Isso se deve ao fato da proximidade do modo eletromagnético guiado no

núcleo destas fibras com o meio externo, tais configurações alcançaram níveis elevados de

sensitividade. Além destas, outra variação de fibra bastante utilizada para excitação de SPP’s

são as fibras de cristal fotônico (PCF – do inglês Photonic Crystal Fiber) devido suas
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características peculiares, como, o tamanho pequeno e a alta flexibilidade em seu design que

permitem um aprimoramento da faixa de detecção e ou uma melhora no casamento entre o

modo guiado pelo núcleo com o modo SPP. Um pico de perda acentuado aparece no

comprimento de onda do casamento de fase o que permite detectar o material da amostra.

Recentemente Ahmmed et. al. [14] apresentaram um sensor SPR baseado em uma fibra

PCF, na qual em seu orifício central era introduzido o material a ser analisado, a amostra, e em

outro orifício uma camada metálica de prata revestida de grafeno. Outros trabalhos com

sensores SPR baseados em fibras PCF também foram reportados, como, sensores SPR de fibra

multi-furos onde todos os furos são revestidos com ouro e dióxido de titânio [15], PCF com 7

orifícios de ar revestidos de oxido de metal [16]. No entanto tais sensores SPR possuem uma

alta complexidade de fabricação.

Neste trabalho, é explorado teoricamente a viabilidade de aplicação de sensores SPR

baseados em fibras PCF tipo D para monitoramento da dispersão de primeira e segunda ordem

de um meio óptico. As plataformas de detecção propostas são projetadas para exibir dois e três

espectros de ressonância plasmônica, distintos e independentes no domínio óptico. Isso é obtido

a partir de configurações que compreendem a utilização de diferentes metais, além de, filmes

de ouro com diferentes espessuras depositadas no topo da região do núcleo, na face plana da

PCF tipo D. Ainda, é explorado a utilização dessa plataforma de detecção com a substituição

das camadas metálicas sobre a face plana por metamateriais, afim de demonstrar uma relação

entre a fração volumétrica do condutor em relação ao dielétrico do metamaterial com

comprimento de onda das ressonâncias plasmônicas.

1.2 Objetivos e organização do trabalho

O cenário acima descrito, demonstra que existe uma variedade imensa de dispositivos

plasmônicos propostos na literatura, que atendem a diversos requisitos de confinamento e

guiamento óptico. Entretanto, no que diz respeito às características ópticas dos meios, tais

dispositivos se preocupam apenas com o índice de refração médio, porém, ao caracterizar

substâncias mais complexas, suas propriedades são melhor modeladas em termos de relações

dispersivas.
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Motivado pelo contexto acima, este trabalho tem como objetivo principal a caracterização

de dispositivos que apresentem várias ressonâncias plasmônicas ao longo do espectro para

caracterização de meios complexos, como por exemplo, compostos fluídicos. Este trabalho

também possui o objetivo de demonstrar uma relação entre a resposta do sensor proposto com

o meio dispersivo de segunda ordem de entrada.

Outro objetivo deste trabalho recai na utilização de um metamaterial para excitação

plasmônica, mais especificamente, na geração de uma relação entre a resposta espectral do

dispositivo com a fração de volume do material condutor em relação ao dielétrico presentes no

metamaterial.

O foco central deste estudo compreende a avaliação do potencial destas estruturas para fins

de sensoriamento óptico, isto é, procura-se a obtenção de um conjunto de propriedades

eletromagnéticas capazes de proporcionar novos estágios de sensitividade e seletividade,

otimizando e obtendo uma primeira resposta do comportamento dos dispositivos antes da

construção e posterior testes reais.

O capítulo 2 desta tese tem a finalidade de apresentar a fundamentação teórica básica que

permite com que os dispositivos a serem estudados neste trabalho sejam utilizados como

plataformas de detecção. Desse modo, é apresentado um estudo a respeito da teoria básica de

excitação de plasmons de superfície, e os modelos dispersivos clássicos de materiais

condutores, modelo de Lorentz, de Drude e de Drude-Lorentz. Além disso, é apresentada a

teoria que permite às excitações plasmônicas em interface metal-dielétrico e em multicamadas.

Por fim, apresenta-se a condição para que ocorra a ressonância de plasmons de superfície.

O capitulo 3 apresenta a metodologia de análise computacional utilizada para validar e

estudar os dispositivos apresentados neste trabalho. O estudo e cálculos dos dispositivos

investigados nesta tese foram implementados através do software COMSOL [17] e do software

matemático MatLab [18] como interface para cálculos subsequentes. Primeiramente apresenta-

se o método numérico utilizado e a forma de discretização do domínio computacional. Em

seguida são apresentadas as principais características de simulação e desempenho de um sensor

SPR baseado em uma fibra PCF tipo D e apontando as diretrizes de simulação deste software.

Os resultados da análise teórica realizada – utilizando métodos computacionais é

apresentado no capitulo 4, onde são discutidos os resultados alcançados por este trabalho.

Inicialmente é realizado o estudo de um sensor SPR baseado em uma fibra PCF tipo D com
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uma camada de ouro, estrutura similar a encontradas na literatura, afim de ajustar e comprovar

o modelo computacional adotado, em seguida a camada de ouro é substituída por uma camada

bimetálica de prata-ouro afim de excitar mais de uma ressonância ao longo do espectro. Com o

intuito de aproximar a resposta espectral ainda mais do visível e facilitar num possível futuro

processo a fabricação, é substituída a camada de prata por outra camada de ouro, porém com

espessura diferente, o efeito de multi-ressonância alcançado é utilizado para monitorar a

dispersão óptica da amostra. Em seguida, afim de obter uma resposta com ainda mais precisão

acerca da dispersão óptica de segunda ordem uma terceira camada de ouro é depositada na face

plana da PCF tipo D. Os resultados apresentaram sensibilidades e resoluções de alto

desempenho. O sensor SPR baseado em uma fibra PCF tipo D com os filmes de ouro adjacentes

sobre o núcleo da fibra com larguras iguais e espessuras diferentes demonstrou um princípio

capaz de caracterizar a dispersão óptica de primeira e segunda ordem de um meio. São

apresentadas duas ressonâncias, associadas aos dois filmes de ouro de espessuras diferentes, e

três ressonâncias quando depositados três filmes, cada uma trabalhando como um canal

espectral SPR distinto, as quais podem ser analisadas em conjunto para interrogar ambos os

regimes de dispersão, normal e anômala.

O capítulo 4 apresenta ainda um estudo da utilização de uma camada de metamaterial sobre

a face plana da fibra para criar um canal de sintonização entre a resposta espectral do

dispositivo. A introdução deste material na face plana da fibra PCF tipo D possibilita que os

espectros SPR e a resposta de detecção correspondentes possam ser ajustadas de acordo com a

fração de volume do metal que constitui a camada de metamaterial. Além disso, a relação entre

as ressonâncias plasmônicas e a quantidade fracionária do metal caracteriza o sensor projetado

como uma ferramenta adequada para estimar os parâmetros constitutivos efetivos

correspondentes.

Finalmente, no capítulo 5, apresenta-se as considerações finais do trabalho, as propostas de

continuidade em trabalhos futuros e as contribuições originadas ao longo do trabalho desta tese

de doutoramento.
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2. TEORIA BÁSICADE EXCITAÇÃO DE PLASMONS

Os metais são tradicionalmente empregados como camadas de revestimento em guias de

onda e ressonadores para radiação eletromagnética em micro-ondas e infravermelho distantes.

Nessas baixas frequências a aproximação de um condutor perfeito é válida, tendo em vista que

apenas uma fração negligenciável da onda eletromagnética incidente penetra no metal.

Entretanto em altas frequências como no visível e no infravermelho próximo, essa penetração

aumenta consideravelmente levando ao aumento da dispersão [19].

A primeira parte deste capítulo apresenta uma fundamentação clássica a respeito da

propagação eletromagnética, com foco particular emmeios condutores. Inicialmente é realizada

uma revisão das equações de Maxwell a respeito da propagação eletromagnética nestes meios,

as quais fornecem a base de estudo de SPP’s. Em seguida serão apresentados os modelos

clássicos dispersivos os e uma breve comparação entre eles.

2.1 Propagação Eletromagnética em Meios Dispersivos

Os campos eletromagnéticos em meios dispersivos podem ser descritos pelas equações

macroscópicas desenvolvidas por J. C. Maxwell, às quais, considerando a ausência de correntes

ou cargas elétricas externas, podem ser descritas por:

∇.� = �, (09)

∇ . � = 0, (10)

∇ x � = − �� , (11)

∇ x � = � + ��, (12)

onde � e J são a densidade de carga livre e a densidade de corrente livre. � (vetor deslocamento

elétrico). � (vetor intensidade campo magnético), � (vetor intensidade campo elétrico) � (vetor

densidade de fluxo magnético). Os campos macroscópicos � e � são relacionados com os

campos fundamentais � e � por:

= 0 + = , (13)
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= 1

0
�−� = 1 , (14)

onde �0 e �0 são, respectivamente, a permissividade elétrica e a permeabilidade magnética no

espaço livre. A polarização � e a magnetização� contém as informações sobre as propriedades

eletromagnéticas da matéria. Além disso, os símbolos � e � referem-se à forma mais geral da

permissividade e da permeabilidade, respectivamente. As equações (13) e (14) que relacionam

as propriedades do material com os campos eletromagnéticos são conhecidas como relações

constitutivas, e podem ser compactadas para a forma, desde que o material seja linear,

isotrópico, não magnético e não dispersivo.

� = �0��� ⇒ � = �0��, (15)

� = ��� ⇒ � = �0�� (16)

onde �� e �� são respectivamente a susceptibilidade elétrica e magnética, � = �0(1 + ��), � =

�0(1 + ��) correspondem a permissividade e permeabilidade do material, respectivamente.

Outra importante relação constitutiva corresponde à relação entre a densidade decorrente de

condução e o campo elétrico, definida por meio da condutividade �.

� = σ� (17)

Existe uma estreita relação entre , � e �, o que permite que fenômenos ópticos

envolvendo estruturas com metais possam ser descritos por qualquer uma destas quantidades

[1]. Historicamente, em baixas frequências, a modelagem de metais é feita por meio da

condutividade, enquanto que para a faixa óptica utiliza-se a permissividade elétrica. Antes de

nos aprofundarmos em tal fato, convém lembrar que as relações constitutivas mostradas até

agora dizem respeito ao caráter local dos efeitos eletromagnéticos. Quando tratamos de meios

dispersivos deve-se levar em consideração variações no espaço e no tempo. Partindo deste

pressuposto, equações mais gerais são empregadas, como as convoluções expressas por

�(�, �) = �0 ∫ ��′ ��′�(� − �′, � − �′)�(�′, �′) (18)

�(�, �) = ∫ ��′ ��′�(� − �′, � − �′)�(�′, �′). (19)

Aplicando a transformada de Fourier e convertendo assim uma convolação no domínio do

tempo para uma multiplicação no domínio da frequência as equações (18) e (19) tem sua

investigação consideravelmente simplificada. Portanto, as relações entre a densidade de fluxo
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0 2

e a intensidade de campo elétrico, para uma dada frequência � e vetor de onda K, pode ser

descrita pela relação constitutiva:

�(�, �) = �0��(�, �)�(�, �) (20)

onde, �� é a permissividade relativa.

Do mesmo modo, a relação entre a densidade de corrente e o campo elétrico pode ser

descrito por:

( , ) = ( , ) ( , ) . (21)

Utilizando as equação (13) e (20) e, a partir da lei da conservação da carga, dada por

� = ∂�/��, finalmente chega-se a relação fundamental entre a permissividade relativa e a

condutividade:

(22)

(�, �) = 1 − ��(�,�)

0

onde, j é a unidade imaginária e a transformada de Fourier empregada supõe variação

harmônica do tipo ����. Na interação da luz com os metais a forma geral da função dielétrica

pode ser simplificada para uma resposta espacialmente local, ou seja, ���(�, �) = ��(�). Isso é

válido apenas quando o comprimento de onda no material é maior que todas as dimensões

características do meio, tamanho da célula unitária ou caminho livre médio dos elétrons. Essa

simplificação é satisfeita até a faixa do ultravioleta [19].

Nas frequências ópticas a função dielétrica pode ser experimentalmente determinada

por meio do índice de refração complexo dado por � = � − ��, com � = √� [20]. O termo �

corresponde ao coeficiente de extinção e determina a absorção óptica do meio, ou seja, a relação

entre � e �mostra que a parte imaginária da função dielétrica está relacionada com a absorção

de luz pelo material.

De posse das equações (11) e (12), obtém-se a equação de onda do campo elétrico, na

ausência de excitações externas, dada por:

∇ ⨯ ∇ ⨯ � = −�
2
. (23)

No domínio da frequência essa equação é expressa por:
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�(� ∙ �) − �2� = −�(�,�) �
2
�, (24)

2

onde, � = 1/√�0�0, é a velocidade da luz no vácuo. A frequência angular � pode ser

substituída pelo comprimento de onda �, por meio da relação � = 2��/� = ��0. Além disso,

em (24) dois casos devem ser distinguidos, dependendo da direção de polarização do vetor de

campo elétrico. Para ondas propagando-se com campos elétricos polarizados com componentes

transversais à direção de propagação, � ∙ � = 0, obtém-se a relação de dispersão genérica:

2 = ( , )
2
. (25)
2

Entretanto, para ondas longitudinais, (24) implica que �(�, �) = 0. Isto significa que

oscilações coletivas longitudinais podem ocorrer somente em frequências que correspondem

aos zeros da função dielétrica [19]. Este aspecto será melhor discutido posteriormente, antes,

será apresentada a dedução da expressão da função dielétrica de metais.

2.2 Modelagem Clássica dos Metais

As constantes ópticas dos metais nobres foram mensuradas por meio de modelos

dispersivos com contínuas tentativas de melhoramento na precisão, através de experimentos e

comparação posterior com a teoria [21]. Nesse subcapítulo serão apresentados os modelos

clássicos dispersivos para cálculo do índice de refração complexo e constantes dielétricas dos

metais para diferentes comprimentos ou frequências da onda eletromagnética.

2.2.1 Modelo De Lorentz

Perto do início do século passado, H. A. Lorentz desenvolveu uma teoria clássica de

propriedades ópticas em que os elétrons e íons da matéria foram tratados como osciladores

harmônicos simples, ou seja, molas sujeitas a força motriz de campos eletromagnéticos

aplicados. Os resultados obtidos são formalmente idênticos aos dos tratamentos na mecânica

quântica, embora várias quantidades sejam interpretadas de maneira diferente nas teorias

clássicas e na mecânica quântica [22]. Aplicando um campo eletromagnético qualquer sobre
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� (�2−�2+���)

0

�(�2−�+���)

um material, os elétrons de condução e outras cargas reagem afastando-se da posição de

equilíbrio, mudando assim, o momento dipolar local do material. Essa mudança ocasiona os

dipolos oscilantes, que funcionam como antenas em miniatura, que reemitem a luz e são

responsáveis pelas propriedades ópticas do material.

Os elétrons do átomo, por sua vez, que são os mais leves dessas partículas, e, portanto,

os que vibrarão com maiores amplitudes na presença desse campo, como dito anteriormente, os

mesmos irão oscilar de tal forma que o movimento pode ser comparado a o de um corpo preso

a uma mola executando movimento harmônico simples. Diante dessa analogia seu

comportamento pode ser descrito por [21]:

2 2
� (��2 + � �� + �0�) = −�� (26)

onde�� é a massa do elétron, � é a frequência de oscilação (damping). � é a posição do elétron

em relação ao núcleo atômico. � é a carga eletrônica, e �0 é a frequência ressonante do

movimento eletrônico. A equação (26) possui quatro termos que descrevem diferentes efeitos,

são elas, a força de Lorentz associada à força produzida pelo campo eletromagnético no elétron,

a força de amortecimento associada a colisões de elétrons e outros mecanismos de perdas, a

força restauradora que prende o elétron ao átomo e por fim, a força motriz do campo elétrico

[19]. Utilizando a transformada de Fourier para a equação (26), obtemos amplitude de oscilação

em regime permanente, dada por:

� = − � �0 exp(���). (27)
0

O momento dipolo associado com a vibração é definido por:

� = −�� = �2 �0 exp( ) (28)
� (�2−�2+���)

Sabendo que a polarizabilidade definida por � = �/� = �0�/��, onde �� é a

densidade volumétrica de elétrons e substituindo (09) em (28) obtemos:

=
2

0
(29)

Por fim, utilizando a expressão da polarizabilidade e a equação (29), obtém-se a equação

que corresponde ao modelo dispersivo de Lorentz.



26

0 0

0

�(�) = (��
2
) 1 ⇒ � ( ) = 1 + (

2
) 1

(30)
�0� �2−�2+��� � �0� �2−�2+���

Para materiais reais a função dielétrica é considerada a soma de todas as contribuições

de osciladores individuais. A qual é dada por [19].

( ) = + ∑� 2 (31)
� ∞ �=1 �2 −�2+����

onde = √��
2

0
é a frequência de plasma,� é o número de osciladores com frequência �0 ,

�� é relacionada com a força do oscilador e �∞ é a permissividade em frequência infinita.

2.2.2 Modelo de Drude

Este modelo explica as propriedades de transporte de elétrons de condução em metais.

Para o caso dos metais, os elétrons ficam livres, ou seja, não oscilam ao redor dos átomos, mas

se movem livremente sob a ação de um campo aplicado. Se esses elétrons são livres então o

oscilador de Drude é uma simplificação do modelo de único oscilador de Lorentz onde a

frequência de ressonância �0� = 0, pois, não existe uma força restauradora. Aplicando essa

condição à (31) obtemos o modelo de Drude expresso por [19]:

(�) = �∞
2

− � . (32)
2+

Os limites do equacionamento descrito por (32) são apresentados na Figura 3 para o

ouro, a qual mostra o comportamento da parcela real e imaginária de ε, em comparação com

dados experimentais para energias de 1.24 a 2.48 eV, que correspondem a comprimentos de

onda entre 500 e 1000 nm [23].
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Figura 3 - (a) Parte real e (b) parte imaginária da permissividade ε do ouro calculado pelo modelo de
Drude, com �∞= 9.0685, ��=2155.6x2π THz e �= 18.36x2π THz, comparada com valores

experimentais descritos na literatura por [23].

(a)

(b)

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho.

É evidenciado que, para energias acima de 2.2 eV na parte real e acima de 1.8 eV para

a parte imaginária de ε, há uma discrepância nos resultados calculados pelo modelo de Drude

com os resultados experimentais. O modelo de Drude descreve adequadamente a resposta

óptica de metais apenas para energias abaixo dos limites de transição entre bandas eletrônicas.
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Para o ouro por exemplo, como mostrado na Figura 3, efeitos de transição entre bandas já são

significativos na fronteira entre o infravermelho próximo e o visível [19].

2.2.3 Modelo de Drude-Lorentz

Como visto anteriormente para frequências dentro da faixa do espectro visível é

necessário um estudo mais especifico do modelo [22], o qual pode não ser completo o suficiente

para fornecer resultados precisos.

Uma opção para superar as limitações do modelo de Drude sugerida por [22], consiste

na adição de um ou vários termos Lorentzianos na equação (32). Para um único termo

Lorentziano adicional, por exemplo, a permissividade do ouro pode ser descrita por [24]:

(�) = �∞
2

− � −
( + )

Δ�Ω2

(�2−Ω2)+����
, (33)

onde, � é o coeficiente de amortecimento, �� e ��correspondem a força de oscilação e a largura

espectral dos osciladores de Lorentz, e são considerados como fatores de correção. A Figura 4

apresenta a componente real e componente imaginária da permissividade ε calculados através

do modelo de Drude (32), do modelo de Drude-Lorentz (33) em comparação com os valores

experimentais descritos em [23].

Figura 4 - (a) Parte real e (b) parte imaginária da permissividade ε do ouro calculado pelo modelo de
Drude e pelo modelo de Drude-Lorentz, com ωp = 2155.6 THz, γ = 15.92 THz, ε∞ = 5.9673, Δϵ = 1.09,
ΩL= 650.07 THz e ΓL= 104.86 THz, comparados com valores experimentais descritos na literatura

por [23].

(a)
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(b)

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho.

Pode-se observar através da Figura 4, modelo de Drude-Lorentz, apresenta uma

aproximação mais precisa dos valores experimentais, diminuindo assim o erro relativo ao longo

do espectro.

Uma grande vantagem deste modelo, é que ele pode ser facilmente implementado a

métodos de soluções de Maxwell baseados no domínio do tempo (FDTD – do inglês Finite-

Difference Time-Domain) [24], ou a métodos dos elementos finitos (FEM – do inglês Finite

Element Method) [25].

2.3 Excitação de SPP’s na Interface Metal-Dielétrico

Para investigar as excitações eletromagnéticas que se propagam na interface metal-

dielétrico, também conhecidas como SPP’s, utiliza-se a equação de onda do campo elétrico, na

ausência de excitações externas (23). Utilizando identidades vetoriais e levando em

consideração uma variação insignificante do perfil dielétrico � = �� sobre distancias na ordem

de um comprimento de onda, a equação (23) pode ser reescrita para a equação central da teoria

de onda eletromagnética [19]:

∇2� − � �2� = 0 (31)
2 2
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Para deixar a equação (31) na forma adequada para descrever ondas de propagação

confinadas devemos proceder em duas partes, primeiramente assumir uma dependência

harmônica temporal �(�, �) = �(�)�−��� do campo elétrico, fazendo com que:

∇2� + �2�� = 0, (32)

onde �0 = �/� é vetor de propagação da onda no vácuo. A equação (32) é conhecida como

equação de Helmholtz.

Para efeito de melhor compreensão do efeito de SPPs será considerada uma geometria

mais simples, representada por uma interface plana entre ummetal e um dielétrico, como mostra

a Figura 5. Considera-se que cada camada, composta por metal e por dielétrico, é homogênea

e infinita na direção x e y.

Figura 5 - Geometria planar entre metal-dielétrico, a propagação de SPP’s ocorre na direção x do
sistema de coordenadas cartesianas.

Fonte: Adaptado de [19]

A estrutura mostrada na Figura 5, é homogênea na direção transversal ao plano da

página. Além disto, devido à condição de casamento de fase na interface, e dependência com y,

têm-se uma onda plana da forma ��(��−��), onde β é o módulo da componente do vetor de onda

na direção de propagação e, por isto, é conhecida como constante de propagação.

�2�(�) + (�2ε − �2)� = 0 (33)
2 0
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Para modos TM, isto é, modos em que não existe componente de campo magnético

paralela à direção de propagação, (33) permite encontrar as expressões (34) - (35) para as

componentes de campo elétrico e magnético. Nestas equações, tem-se �� = √�2 − �2��, (� =
�,�) onde (� e � são, respectivamente, as regiões dielétrica e metálica). Seu valor recíproco

�� = 1/|��| fator de confinamento, definido na literatura para o qual a intensidade de campo cai

�(−1) [19].

Para z>0, região do dielétrico, as componentes dos campos para modos TM podem ser

escritas como:

�� = ��(−���)�(−���) , (34.a)

= �� �� �(−���)�(−���), (34.b)
0

= −� �

0
�(−���)�(−���). (34.c)

Para z<0, região do metal, as componentes são descritas por:

�� = ��(���)�(−���) , (35.a)

= −�� �� �(���)�(−���), (35.b)
0

= −� �

0
�(���)�(−���). (35.c)

Diante da continuidade das componentes de campo tangenciais à interface, temos que

= , e:

�� = − �� (36)

A expressão para a componente de campo magnético �� deve satisfazer a equação de

Helmholtz, o que leva a:

�2 = �2 − �2� (37.a)
0

�2 = �2 − �2�� (37.b)
0
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Combinando as expressões (36) e (37) obtém-se a relação de dispersão de SPP’s na

interface plana metal-dielétrico:

= 0√��+�� (38)

Essa expressão é válida para condutores com ou sem atenuação, ou seja, �� pode ser real ou

complexo [19]. Além disso a equação (38) refere-se à relação de dispersão para modos TM,

aplicando as mesmas diretrizes de continuidade das componentes de campo tangenciais à

interface para as equações do modo TE, temos que:

( + ) = 0 (39)

Como �� e �� devem ser positivos para propagação de SPP’s, (39) só é satisfeita para

� = � = 0, ou seja, plasmons poláritons de superfície só existem para modos TM.

2.3.1 Propagação de SPP’s em Multicamadas

SPP’s em sistemas multicamadas, as quais, consistem em camadas metálicas e

dielétricas alternadamente dispostas, podem ser propagados em cada interface metal-dielétrico.

Quando a separação entre interfaces adjacentes é comprável ou menor que o comprimento de

decaimento do modo plasmônico, as interações entre SPP’s dão origem aos modos acoplados

[19]. A geometria e a composição destas estruturas multicamadas influenciam nas perdas e

confinamento do modo plasmônico. A Figura 6 apresenta os dois tipos possíveis de estruturas,

IMI (do inglês – Insulator/Metal/Insulator) ou MIM (do inglês – Metal/Insulator/Metal).

Figura 6 - Configurações (a) IMI, onde: III-dielétrico, I-metal, II-dielétrico e (b) MIM, onde: III-metal,
I-dielétrico, II-metal

(a) (b)
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Fonte: Adaptado de [19].

A relação de dispersão entre β e ω é dependente de exponenciais de argumentos reais,

as quais, são oriundas do decaimento exponencial característico da distribuição de campo ao

longo de z para propagação plasmônica, além disso, tal relação pode ser dividida em duas

equações, uma para o modo par e outra para o modo ímpar. Os modos impares possuem

frequências maiores que as apresentadas na propagação de uma única interface metal-dielétrico,

de maneira oposta, os modos pares possuem frequências menores. Para grandes valores da

constante de propagação β (alcançáveis quando se considera que Im[ε(ω)]=0), temos que [19]:

� =
�� √1 + 2 2�2�−2�� (40)

í���� √1+�2 1+ 2

� =
�� √1 − 2 2�2�−2�� (41)

√1+�2 1+ 2

Para modos ímpares de estruturas IMI, à medida que a espessura da camada metálica é

diminuída o confinamento do modo plasmônico nesta camada também diminui, isto implica em

um aumento drástico no comprimento de propagação deste modo. Os modos pares exibem o

comportamento oposto, seu confinamento ao metal aumenta com a diminuição da espessura do

filme metálico, resultando em uma redução no comprimento de propagação. A capacidade de

acessar essas características ajustando a geometria da estrutura multicamada, indica que do

ponto de vista do confinamento de energia, o modo mais interessante é o modo fundamental

ímpar, o qual permite acessar grandes vetores de onda, e, portanto, pequenos comprimentos de

penetração nas camadas metálicas.

2.4 Condição SPR

Conforme mencionado no capitulo 1 os sensores SPR baseados em fibra tem princípio

de operação similar à dos sensores de Otto e Kretschmann, conforme mostrado na Figura 2. Ao

substituir o prisma por uma fibra PCF tipo D, o objetivo é fazer com que o campo

eletromagnético interaja de forma mais eficiente com o metal depositado sobre sua face plana

e com a amostra, permitindo que o campo evanescente se propague para o ambiente externo

com maior intensidade. A condição SPR ocorre quando [26]:
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= { } (42)

Ou seja, o acoplamento entre o modo de guia de onda e um plasmon de superfície ocorre quando

a constante de propagação do modo fundamental �� é igual a parte real da constante de

propagação do plasmon de superfície ���.

Para geometrias mais complexas como apresentadas em fibras tipo D, a solução é obtida

de forma numérica, calculando-se os índices efetivos dos modos plasmônicos e da fibra. Desse

modo, a condição de ressonância plasmônica (42) é obtida quando a parte real de ambos os

modos são iguais. Como os plasmons são tipicamente mais dispersivos do que os modos de

guia de ondas dielétricos comuns, a condição de acoplamento, é realizada em apenas uma faixa

estreita de comprimentos de onda. Portanto, a excitação de um palsmon de superfície pode ser

observada como uma perda no espectro da luz transmitida, esta característica será melhor

discutida ao longo desta tese.
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3. MODELAGEMDESENSORES SPRBASEADOSEMFIBRA PCFTIPODUSANDO
COMSOL

Devido ao grande número de configurações de sensores SPR baseados em fibras ópticas e

ou fibras PCF’s, seus testes iniciais podem ser realizados numericamente. Portanto, as

ferramentas de simulação que utilizam análises numéricas se tornaram extremamente

importantes para obtenção de uma primeira aproximação do comportamento final do sensor. O

estudo e cálculos dos dispositivos investigados nesta tese foram implementados através do

software COMSOL [17] e o software matemático MatLab [18] como interface para cálculos

subsequentes.

O COMSOL Multiphisycs é um software comercial que realiza o estudo de múltiplas

propriedades físicas e sua interação. Sua abordagem começa com princípios de fenômenos de

transporte, teoria de campos eletromagnéticos, mecânica dos sólidos, entre outros [17]. Neste

capitulo iremos abordar as principais características de simulação e desempenho de um sensor

SPR baseado em uma fibra PCF tipo D e apontar as diretrizes de simulação deste software.

A descrição das leis da física para problemas dependentes do espaço e do tempo são

geralmente expressos em termos de equações diferenciais parciais (EDP’s). Para a grande

maioria das geometrias e problemas, esses EDP’s não podem ser resolvidas com métodos

analíticos. Em vez disso, uma aproximação das equações pode ser construída, normalmente

com base em diferentes tipos de discretizações. Esses métodos de discretização aproximam os

EDP’s com as equações do modelo numérico, que podem ser resolvidos por meio de métodos

numéricos. A solução para as equações do modelo numérico é, por sua vez, uma aproximação

da solução real para os EDP’s. O método dos elementos finitos (FEM) é usado para calcular

tais aproximações [17].

O FEM, é baseado na construção de sub-elementos dentro de uma região de estudo,

conhecida como malha. Nesta região, os cálculos de equação de campo são representados

discretamente em um sistema de equações algébricas e são resolvidas pelos métodos de

autovalores. Em resumo, a ideia desse método se dá pela discretização da região de estudo,

geralmente geometricamente complexa, em subdomínios de geometrias mais simples, por

exemplo, elementos triangulares, retangulares, cúbicos, entre outros, dependendo da geometria

e dimensão do problema a ser analisado.
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3.1 Malha

Na modelagem pelo Método dos Elementos Finitos, a discretização das estruturas por meio

das malhas é um aspecto bastante crítico. No COMSOL a discretização das malhas serve para

representar a solução de campo para cada elemento em que a geometria é dividida, como

apontado anteriormente, porém, quanto mais elementos de malha forem utilizados, tornando

mais precisa a resposta, mais longa será a duração da simulação e consequentemente mais

memória computacional necessária para sua realização. Portanto, construir uma malha que

possua uma boa aproximação de resultado, descrevendo bem o comportamento do dispositivo,

e que não exija tanto poder computacional para sua simulação é crucial. Este estudo, poder ser

realizado em termos de estabilidade numérica, na qual, a malha deve resultar em uma matriz de

rigidez bem condicionada. A Figura 7 apresenta a malha gerada para simulações de uma fibra

PCF tipo D com um filme de ouro depositada em sua face plana, a malha apontada por esta será

posteriormente utilizada na investigação dos dispositivos apresentados por esta tese.

Figura 7 - (a) Malha utilizada para simulações de uma fibra PCF tipo D com um filme de ouro
depositado sobre sua face plana, (b) Detalhe do refinamento da malha do filme de ouro.

(a) (b)

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho.

Em termos de estabilidade numérica, dependente da qualidade da malha, a qual, dá uma

indicação da proporção entre comprimento e largura de seus elementos, para um material e

formato homogêneo, tende a ser considerada ideal quanto mais próxima a qualidade da malha
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se aproxima de 1. A Figura 7 (a) apresenta um total de 22410 elementos em uma área de

5.47x10-10m2 produzindo uma qualidade de elemento médio de 0.8863.

No que diz respeito ao filme de ouro, por se tratar de um domínio na escala nanométrica

Figura 7 (b) utilizou-se um refinamento específico neste domínio apresentando desta forma um

total de 2944 elementos em uma área de 2.0x10-13m2 com uma qualidade de elemento médio de

0.7312. Em todas as simulações apresentadas neste trabalho, foram utilizadas malhas com

qualidade de elemento superior a 0.7 para domínios na nanoescala e 0.8 para os demais

domínios.

3.2 Sensitividade

Os parâmetros de excitação dos plasmons de superfície dependem de vários parâmetros,

como por exemplo, o comprimento de onda, índice de refração da amostra e a espessura do

filme metálico. Conforme varia-se o índice de refração do meio externo o comprimento de onda

de ressonância tende a se deslocar no espectro, esta característica de variação é responsável por

descrever a sensitividade de um sensor, representada por [27]:

= ∆�����

∆��
( / ), (43)

onde, ∆����� é a variação do comprimento de onda de pico e ∆�� é a variação de índice de

refração da amostra. Além da sensibilidade, outra forma de representar essa característica é

através da resolução:

� = ∆�� ×
∆����
∆�����

( ) (44)

onde ∆����=0.1nm, é a resolução do analisador de espectro óptico [6].

A Figura 8 apresenta a parte imaginária do modo fundamental para dois índices de

refração da amostra distintos, como pode ser observado, à medida o índice de refração do meio

externo muda, o comprimento de onda de ressonância se desloca no espectro, através dessa

característica, podemos calcular a sensibilidade do dispositivo dado por (43).
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Figura 8 - Variação do comprimento de pico de ressonância em relação a variação de índice de
refração do meio externo.

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho.

3.3 Perdas de Confinamento

Um acoplamento ideal é obtido quando a fase do modo da fibra fundamental coincide

com a fase do modo plasmônico. Como resultado, a penetração do campo na camada metálica

é máxima, e, portanto, um pico de perdas no espectro pode ser visualizado. A figura 9 apresenta

a parte real e imaginária calculadas do índice de modo efetivo da fibra e a parte real do modo

plasmônico para um índice de refração da amostra arbitrário.
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Figura 9 - Parte real e imaginária do índice efetivo de modo fundamental no sensor SPR com base em
um PCF em forma de D com um filme de ouro de 40nm, para um índice de refração constante.

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho.

As perdas de confinamento do modo fundamental, associadas ao vazamento dos modos, tem

suma importância no que tange os sensores SPR, uma vez que o seu perfil, oriundo da parte

imaginária do índice de modo efetivo, como visto na Figura 3.3, varia de acordo com o índice

de refração da amostra. A perda de confinamento dos dispositivos SPR baseados em fibras PCF

podem ser descritos por [27]:

α = 8,686 × 2� ��(� ) × 104(��/��), (45)

onde o � representa o comprimento de onda e ��(����) é a parte imaginária do índice do modo

efetivo.

3.4 Camada Perfeitamente Casada - PML

As modelagens realizadas nesta tese utilizam uma camada perfeitamente casada (do inglês

– PML – Perfect Matched Layer), as quais absorvem e limitam as ondas eletromagnéticas

casando a impedância desta camada com a do espaço livre no domínio computacional.

Matematicamente a PML é um domínio que possui uma permissividade e permeabilidade

anisotrópica e de valor complexo destinada a absorver sem reflexão as ondas eletromagnéticas.
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O meio PML é definido por uma geometria bidimensional utilizando coordenadas cilíndricas,

com 10% do diâmetro total da fibra SPR, valor tipicamente usado na literatura [28]-[29], como

mostrada na Figura 10.

Figura 10 - PML com diâmetro de 10% do diâmetro total do sensor SPR.

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho.

3.5 Equação de Sellmeier

Por fim, para caracterizar a dispersão da luz no meio da Sílica, material dielétrico da PCF

utilizado ao longo desta tese, utilizou-se a equação de Sellmeier [30].

2 ( ) = 1 + 1 2

�2−�1
+ 2 2

�2−�2
+ 3 2

�2−�3
(46)

Na equação (46), n é o índice de refração dependente do comprimento de onda, B1 =0.691663,

B2 =0.407943, B3 =0.897479, C1=0.004679, C2=0.013512 e C3=97.934003 são os coeficientes

da equação de Sellmeier para sílica fundida [31].
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4. SENSORERS DE MULTI-RESSONÂNCIAS SPR BASEADOS EM FIBRAS PCF
TIPO D

Nos capítulos anteriores foram revisados os princípios teóricos fundamentais da

caracterização e operação de sensores SPR, incluindo seus métodos de interrogação, sua

estrutura e seus componentes. No entanto, até onde sabemos, todos esses sensores SPR são

utilizados para interrogar um índice de refração médio ou o índice de refração em um

comprimento de onda especifico da amostra, sem nenhuma informação adicional sobre o caráter

dispersivo do mesmo.

Embora os conceitos vistos nos capítulos anteriores sejam bastante compreendidos, sua

otimização para projetos mais avançados requer a utilização de métodos numéricos para cálculo

dos modos plasmônicos suportados por estes sensores. Por exemplo, a caracterização de

amostras com variações na dispersão ao longo do comprimento de onda, como alguns fluidos,

requer a utilização de um ou mais picos de ressonância para sua avaliação, a qual, é alcançada

neste trabalho empregando dois metais distintos dispostos paralelamente ou aplicando dois ou

mais filmes de ouro de larguras iguais, mas com espessuras diferentes sobre a face plana de

uma fibra PCF tipo D.

Neste capitulo é usado o software COMSOL para simular e caracterizar o desempenho de

configurações de sensores SPR baseados em fibras PCF tipo D com diferentes disposições

metálicas, afim de, excitar multi-ressonâncias plasmônicas para caracterização da dispersão da

amostra.
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4.1 Sensor SPR baseado em uma fibra PCF tipo D com uma camada de ouro

Inicialmente é realizada uma investigação teórica acerca de uma fibra PCF tipo D com uma

camada de ouro, estrutura similar as encontradas na literatura [5]. A estrutura apresentada na

Figura 11 é obtida a partir de uma fibra PCF polida lateralmente com um arranjo hexagonal de

orifícios de ar sobre uma matriz de sílica fundida. O diâmetro da fibra é D = 24 µm e os

diâmetros dos orifícios de ar são designados por d. A distância entre dois orifícios de ar

adjacentes é mantida fixa em Λ = 2µm enquanto a razão entre d e Λ é d/Λ = 0.88. Para avaliar

adequadamente as propriedades de detecção da fibra tipo D, aplica-se uma condição de

contorno de PML com 10% do diâmetro da fibra para o truncamento do domínio

computacional.

Este tipo de fibra PCF em formato D pode ser obtido pelo processo de montagem manual

de capilares e hastes de sílica em uma pilha de pré-forma adequada, cuja estrutura compreende

aproximadamente a estrutura da fibra desejada, em seguida esse arranjo é fundido durante o

processo de desenho (do inglês – Stack-and-Draw Technique) [32], seguido por um polimento

lateral ou uma técnica de gravação controlada [33]. Em seguida, é realizada uma deposição de

um filme de ouro na superfície plana da PCF com espessura de 40 nm e largura de 10 µm, o

qual pode ser realizado pelo processo CVD (do inglês - Chemical Vapor Deposition) [34].

Figura 11 - Fibra PCF tipo D com um filme de ouro. (a) vista em perspectiva da plataforma de
detecção (b) Destaque do filme metálico depositado no topo da face plana do PCF.

(a) (b)

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho.
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A malha utilizada para discretizar o dispositivo possui 28438 elementos com qualidade de

elemento médio de 0.8589, o domínio do filme de ouro possui 5760 elementos com qualidade

de elemento médio de 0.7422. A modelagem numérica é realizada no software baseado em

Elementos Finitos COMSOL Multiphysics [25]. Mais especificamente, o pacote Wave Optics

no domínio da frequência é aplicado para calcular os valores próprios do Helmholtz equação

na frequência angular ω:

∇2�(�⊥, ω) + �2(�(�) − �2 )�(�⊥, ω) = 0 (47)
⊥ 0 ���

Em (49), �0 é a magnitude do número de onda do espaço livre e � é a permissividade complexa

relativa dependente da frequência. A expressão para ε depende da região em que (33) é

resolvido. �(�⊥, ω) é a distribuição modal do campo elétrico tomada na posição �⊥

perpendicular à direção de propagação da luz. O autovalor ���� é o correspondente índice

efetivo complexo dos campos modais resultantes que surgem do acoplamento entre o modo de

fibra fundamental e as excitações plasmônicas nos limites das placas de ouro. A parte real de

���� se refere à fase de modo. Por outro lado, a parte imaginária está relacionada às perdas

experimentadas pelo modo confinado. A Figura 12 apresenta a parte imaginária, expressada

pelas perdas espectrais do modo fundamental da fibra, a parte real do índice de modo efetivo e

a parte real do modo plasmônico para um índice de refração da amostra constante.

Figura 12 - Parte imaginária, expressada pelas perdas espectrais, do modo fundamental da fibra, parte
real do índice de modo efetivo e o modo plasmônico com índice de refração da amostra constante em

1.36.

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho.
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Conforme varia-se o índice de refração da amostra a ressonância tende a se deslocar no

espectro. A Figura 13 apresenta os comprimentos de onda de pico e a sua variação espectral

conforme muda-se o índice de refração da amostra entre 1.33 – 1.39.

Figura 13 - Comprimento de onda de pico relacionados aos índices de refração da amostra.

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho.

Estes resultados preliminares demonstram que a plataforma sensora proposta baseada

em uma fibra PCF tipo D com deposição metálica em sua face plana apresenta resultados de

sensitividade e resolução compatíveis com outros dispositivos propostos na literatura. Porém,

o foco deste trabalho se dá na utilização desse design e na inserção de mais de uma camada

metálica com espessuras diferentes ou materiais diferentes, com objetivo de obter mais de uma

ressonância espectral simultaneamente. Os subcapítulos seguintes apresentarão o estudo de tais

estruturas e seus respectivos resultados.
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4.2 Sensor de Multi-Ressonância Plasmônica baseado em uma fibra PCF tipo D com
uma camada Bimetálica

Uma plataforma de detecção baseada em uma fibra PCF tipo D com uma camada bimetálica

é investigada teoricamente neste subcapitulo. Esta é uma nova abordagem de uma configuração

de detecção multi-plasmônica, que não é baseada no acoplamento plasmônico entre filmes

metálicos sobrepostos. Em vez disso, considera ressonâncias plasmônicas distintas e

independentes, com respostas diferentes que podem facilitar medições simultâneas de mais de

um parâmetro físico. Nesta abordagem considera-se um projeto, com uma camada bimetálica

formada por duas placas adjacentes de prata e ouro, depositadas na superfície plana da PCF.

O esquema da estrutura proposta é representado na Figura 14. É obtido a partir da mesma

configuração de fibra PCF tipo D vista no subcapitulo 4.1. As características geométricas da

fibra são iguais, porém, neste caso, para atingir duas ressonâncias em comprimentos de ondas

distintos, a camada de ouro é substituída por duas placas adjacentes de prata e ouro com

espessura de 40 nm e largura de 5 µm cada. Para truncamento do domínio computacional

considera-se também uma PML com 10% do diâmetro da fibra. A malha utilizada para

discretizar o dispositivo possui 28918 elementos com qualidade de elemento médio de 0.856,

o domínio dos filmes metálicos possui 5888 elementos com qualidade de elemento médio de

0.7312.

Figura 14 - Fibra PCF tipo D com uma camada bimetálica formada por um filme adjacente de prata-
ouro. (a) vista em perspectiva da plataforma de detecção (b) Destaque dos dois filmes metálicos

depositadas no topo da face plana do PCF.

(a) (b)
Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho.
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As curvas de dispersão para os modos plasmônico da prata e do ouro e o modo fundamental

da fibra juntamente com a curva de absorção são plotados na Figura 15 para uma amostra com

índice de refração constante namostra = 1.36. Assim como anteriormente, o acoplamento

ressonante é alcançado no casamento de fase entre os modos plasmônicos e o modo

fundamental da fibra, resultando em perdas máximas de confinamento.

Figura 15 - Parte imaginária, expressada pelas perdas espectrais, do modo fundamental da fibra, parte
real do índice de modo efetivo e os modos plasmônicos com índice de refração da amostra constante

em 1.36.

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho.

A Tabela 1 apresenta os resultados de sensibilidade e resolução oriundas da variação do

índice de refração da amostra. Uma sensibilidade de 3010 nm/RIU com respectiva resolução de

3.32x10-5 RIU e 2630 nm/RIU com resolução de 3.8x10-5 RIU são alcançadas, para as

ressonâncias da prata e ouro, respectivamente, considerando uma detecção experimental de

variação espectral de 0.1 nm.
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Tabela 1 – Sensibilidade e Resolução para variação do índice de refração da amostra.

RI
λpico (nm) Sλ (nm/RIU) R (RIU)

Prata Ouro Prata Ouro Prata Ouro

1.28 430.6 545.9 970 700 1.03x10-4 1.42x10-4

1.30 450.3 560.4 1180 800 8.47x10-5 1.25x10-4

1.32 474.6 577.9 1480 1080 6.76x10-5 9.25x10-5

1.34 505.1 600.8 1980 1580 5.05x10-5 6.32x10-5

1.36 545.5 636.1 3010 2630 3.32x10-5 3.80x10-5

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho.

Além do mais, a linearidade da resposta do sensor é calculada através do coeficiente de

determinação R2, que é mostrado na Figura 16. O dispositivo proposto exibe uma excelente

resposta de detecção linear, onde o valor do coeficiente de determinação alto indica uma alta

performance.

Figura 16 - Comprimento de onda ressonantes da prata e ouro relacionados aos índices de refração da
amostra.

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho.
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Esta plataforma de detecção proposta apresentou níveis de sensibilidade e resolução

compatíveis com os sensores SPR de índice de refração constantes bastante difundidos na

literatura [34]-[35]. Porém as características apresentadas por esse sensor, em que, a detecção

multi-plasmônica não é baseada no acoplamento entre plasmons, mas sim na geração de dois

plasmons distintos e independentes, com respostas distintas possui potencial interesse na

detecção de multi-parâmetros.

Além do que, algunsmeios possuem índices de refração com perfis quadráticos dependentes

do comprimento de onda na região espectral do visível, como por exemplo, soluções de corante

e água para HPLC (do inglês - High-Performance Liquid Chromatography), componentes

esses, utilizados na química analítica para identificar e quantificar cada componente de uma

mistura, como os analisados em [36]–[37] por exemplo. Portanto, projetar um sensor de

dispersão óptica encontra aplicações potenciais na investigação de meios fluídicos com índices

de refração com perfis dispersivos no domínio do visível, a qual, não pode ser monitorada de

forma aproximada por sensores convencionais baseados em índice de refração constante.

Os subcapítulos seguintes são dedicados ao desenvolvimento de uma plataforma de

detecção baseada em multi-ressonâncias plasmônicas para caracterização da dispersão óptica

do meio. Optou-se por utilizar apenas inclusões de ouro, afim de, aproximar a resposta do

espectro do visível, além do que, a utilização de apenas um material metálico traz facilidades

em um possível futuro processo de fabricação do dispositivo.
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4.3 Sensor baseado em Ressonância Multi-Plasmônica para caracterização da
Dispersão Óptica usando uma fibra PCF tipo D com dois filmes de ouro

Atualmente, sensores de índice de refração são utilizados para interrogar o índice de

refração médio, ou o índice de refração em um comprimento de onda específico do meio

circundante, sem nenhuma informação adicional sobre o caráter dispersivo do meio, como

velocidade de fase, velocidade de grupo, regimes de luz lenta e rápida. De fato, as propriedades

ópticas de um meio dependem da estrutura atômica dos constituintes em termos de um conjunto

de frequências naturais, coeficientes de amortecimento e fatores de resistência inerentes ao

modelo dispersivo de Drude-Lorentz para a permissividade macroscópica. Um sensor de

dispersão encontra aplicações potenciais para a investigação dos constituintes de fluidos, por

exemplo, onde pequenas variações na composição química produzem mudanças sutis na

relação de dispersão do meio que não podem ser aproximadamente capturadas por um sensor

que monitora um índice de refração médio [6].

Neste subcapítulo, é explorado teoricamente a viabilidade de aplicar um sensor SPR

baseado em uma PCF tipo D para monitorar a dispersão de primeira ordem de um meio óptico.

O design é projetado para exibir dois espectros de ressonância plasmônica distintos e

independentes no domínio óptico, como visto anteriormente. Porém agora, é obtido a partir de

uma configuração que compreende a dois filmes de ouro de diferentes espessuras depositadas

no topo da região do núcleo na face plana da fibra PCF tipo D.

A plataforma de detecção proposta é esquematicamente representada na Figura. 17.

Semelhante a utilizada no subcapitulo anterior, a fibra PCF é composta por uma matriz

hexagonal de orifícios de ar incrustados em sílica fundida. A área da seção transversal apresenta

quatro camadas de orifícios de ar ao redor de uma região central de sílica. O diâmetro da fibra

é D = 24 µm, o diâmetro de cada orifício de ar é d = 1.76 µm e a distância entre dois orifícios

de ar adjacentes é Λ = 2 µm. Entretanto, para alcançar as duas ressonâncias plasmônicas no

espectro do visível, dois filmes de ouro com largura de 4 µm, mas diferentes espessuras (t1 =

25 nm e t2 = 40 nm) são depositados na superfície plana da fibra, sobre seu núcleo.

Adicionalmente, a Figura 17 é mostrada a camada perfeitamente casada (PML) com espessura

de 0,1D que é utilizada também nas simulações numéricas para o truncamento do domínio

computacional. A malha utilizada para discretizar o dispositivo possui 35544 elementos com
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qualidade de elemento médio de 0.8752, o domínio dos filmes de ouro possui 8928 elementos

com qualidade de elemento médio de 0.86.

Figura 17 - Fibra PCF tipo D com dois filmes de ouro. (a) vista em perspectiva da plataforma de
detecção (b) Destaque dos dois filmes de ouro depositadas no topo da face plana do PCF.

(a) (b)

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho.

O acoplamento é obtido quando a fase do modo fundamental da fibra corresponde à fase

do modo plasmônico como visto anteriormente. Como resultado, a penetração dos campos nas

camadas de ouro é máxima e um pico nas perdas no espectro óptico pode ser visualizado. A

Figura 18, ilustra a parte real e imaginária, expressada através das perdas espectrais, calculadas

do índice efetivo do modo fundamental perpendicular aos filmes de ouro da fibra e os modos

plasmônicos para uma amostra com índice de refração igual a 1.36.

Em relação à estrutura de detecção geral como uma configuração IMI (isolador-metal-

isolante), a detecção do índice de refração pode ser traduzida em termos da dependência do

comprimento de onda ressonante no qual o pico ocorre nas propriedades ópticas da amostra.

Uma vez que os modos plasmônicos excitados são fortemente impactados pelos parâmetros

estruturais das placas metálicas, vários picos ressonantes são esperados pela adição de camadas

metálicas de diferentes dimensões. Ressalta-se também que o modo da fibra deve ser orientado

na polarização adequada para que o acoplamento seja máximo. Na verdade, o modo

fundamental da PCF é degenerado, apresentando duas polarizações ortogonais. Somente a

polarização perpendicular às interfaces de ouro permite a excitação de modos plasmônicos.
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Portanto, estas simulações numéricas estão focadas nos modos ópticos com polarização normal

às placas de ouro.

Figura 18 - Parte real e imaginária do índice de modo efetivo de polarização perpendicular as placas
de ouro confinados no sensor SPR para uma amostra de índice de refração de 1.36. O modo SPP 1 e o

modo SPP 2 são as curvas de dispersão dos modos plasmônicos excitados nas placas de ouro de
espessuras t1 e t2, respectivamente. As inserções mostram uma visão detalhada das interseções da parte

real do índice de modo efetivo de polarização perpendicular as placas de ouro e os modos
plasmônicos.

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho.

Levando em consideração a perspectiva dos dois picos ressonantes de forma

independente, pode-se avaliar a segunda ressonância prevendo a variação do índice de refração

da amostra e a primeira na dependência da temperatura. A Figura 19 apresenta a dependência

da segunda ressonância plasmônica ao índice de refração externo com sensibilidade média de

375 nm/RIU. Além disso, na Figura 19 não é considerado o efeito da temperatura, portanto, os

resultados correspondem apenas à temperatura de referência 293.12K, também é observado que

para índices de refração mais elevados, o pico ressonante muda para comprimentos de onda

mais longos.
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Figura 19 - Comprimento de onda da segunda ressonância em função de diferentes valores do índice
de refração da amostra considerando uma temperatura ambiente.

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho.

Em relação à variação da temperatura, a Figura 20 apresenta as amplitudes de pico da

primeira ressonância plasmônica da Figura 4.8 com o índice de refração da amostra fixo em

1.36 RIU. Do ponto de vista da primeira ressonância, as perdas de amplitude aumentam para

temperaturas mais baixas com uma sensibilidade de -0.86 dB/cmK.

Figura 20 - Amplitude da primeira ressonância em função de diferentes valores de temperatura
considerando um índice de refração fixo de 1.36 RIU.

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho.
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Esses resultados mostram um conceito de sensores SPR multi-ressonantes que podem

medir simultaneamente mais de um parâmetro, no caso, temperatura e índice de refração, por

meio de ressonâncias plasmônicas distintas e independentes. Entretanto, o intuito principal

deste subcapitulo é explorar a dependência destas ressonâncias plasmônicas no índice de

refração dispersivo da amostra, para mostrar que a estrutura também pode ser endereçada para

fornecer informações sobre o perfil de dispersão do meio. Cálculos das perdas espectrais do

SPR para os perfis dispersivos: índice de refração constante, dispersão normal e dispersão

anômala são realizados. A Figura 21 mostra as perdas espectrais da plataforma de detecção para

os três regimes de dispersão. As perdas espectrais para um índice de refração constante igual a

1.36 (linha vermelha constantes) são representadas pela linha azul constantes e mostram duas

regiões distintas de absorção máxima devido à não uniformidade da espessura das placas de

ouro depositadas na face plana da fibra PCF. As perdas maiores estão localizadas em

comprimentos de onda mais curtos e estão associadas aos modos plasmônicos excitados na

interface da placa de ouro mais fina.

Além disso, são considerados dois meios arbitrários com curvas de dispersão de

inclinações opostas. Como uma primeira aproximação, o índice de refração deve ser

linearmente dependente do comprimento de onda. Na Figura 21, a linha pontilhada azul

representa as perdas espectrais devido à curva de dispersão anômala (linha vermelha

pontilhada) enquanto a linha azul tracejada compreende as perdas associadas à curva de

dispersão normal (linha vermelha tracejada). Analogamente ao caso de um índice de refração

constante, existem dois comprimentos de onda de ressonância distintos para um índice de

refração dispersivo. Isso indica que os comprimentos de onda para a combinação de fase entre

o modo da fibra e o modo plasmônico permanecem claramente determinados para índices de

refração com variação espectral. Em relação à amplitude dos picos de ressonância, observa-se

que maiores perdas estão relacionadas à camada de ouro mais fina para os três casos. Por outro

lado, a distância entre os comprimentos de onda de ressonância é influenciada pelo perfil de

dispersão. Tomando o caso do índice de refração constante como referência, a distância entre

os dois picos é diminuída para a dispersão normal. Ao contrário, a curva de dispersão anômala

leva a uma diferença maior nos comprimentos de onda de ressonância.
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Figura 21 - Perfis de dispersão e perdas espectrais relacionadas a plataforma de detecção SPR baseada
em uma fibra PCF tipo D com duas placas de ouro. O caso de um índice de refração constante de 1.36

e as perdas espectrais correspondentes são representados por linhas tracejadas. Os regimes de
dispersão normal e de dispersão anômala com as perdas espectrais relacionadas são representados por

linhas pontilhadas e linhas contínua, respectivamente.

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho.

São realizados ainda, cálculos adicionais para estimar a sensitividade do dispositivo, a

qual se dá através da diferença entre os dois comprimentos de onda de ressonância de uma

amostra com caráter dispersivo (∆λpico) em relação a inclinação da curva de dispersão (dn/dλ).

� =
∆����� (��2/���) (48)
( / )

O resultado é representado na Figura 22, onde os dados computados (pontos azuis

sólidos) são ajustados por uma curva linear (linha sólida verde) com um coeficiente de

determinação de R2 = 0.86. Todos os índices de refração estão dentro do intervalo 1.25-1.40

para comprimentos de onda ópticos variando de 540 nm a 670 nm. A partir do encaixe linear

mostrado na Figura 22, o sensor SPR baseado em uma PCF tipo D interroga o caráter dispersivo

do meio circundante com uma sensibilidade 17647 nm2/RIU.

A distância entre as duas ressonâncias resultantes ∆λpico de amostras com

comportamento de dispersão anômala tende a aumentar em relação à distância para um índice

de refração constante, em contrapartida a distância entre tais ressonâncias para uma amostra de

dispersão normal, tal distância tende a diminuir. Além disso, as simulações realizadas para

vários índices de refração constantes (dispersão nula) demonstram que a distância entre as duas
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ressonâncias permanece constante próxima a ∆λpico = 68 nm, como mostrado na Figura 22,

permitindo a calibração do dispositivo.

Figura 22 - Distância ∆λpico entre comprimentos de onda de ressonância em função da dispersão de
primeira ordem dn/dλ. Os vários pontos em dispersão nula estão próximos ∆λpico = 68 nm e foram

calculados para diferentes índices de refração médios.

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho.

A obtenção de uma sensitividade constante bem definida permite um monitoramento

em tempo real das variações da dispersão de primeira ordem em uma ampla faixa espectral no

domínio óptico. Além disso, a operação de detecção de dispersão é independente do valor médio

do intervalo do índice de refração, uma vez que a distância entre os comprimentos de onda de

ressonância para dispersão nula é quase constante em ∆λpico = 68 nm. Este recurso mostra que

o comprimento de onda de cada pico de ressonância é deslocado por uma quantidade igual ao

longo do espectro para um índice de refração constante, separando a resposta do sensor para

diferentes índices de refração da respectiva resposta para dispersão. Assim, o sensor SPR pode

ser aplicado de forma independente para medições de índice de refração ou caracterização de

dispersão óptica.

Este sensor de ressonância multi-plasmônica baseado em uma fibra PCF tipo D

demonstra um princípio de detecção capaz de caracterizar a dispersão óptica de um meio, em

particular, foram considerados duas ressonâncias plasmônicas, cada uma funcionando como um

canal espectral SPR distinto, e que podem ser analisadas em conjunto para interrogar os regimes

de dispersão normal e anômala. A resposta do sensor é obtida diretamente da dependência linear
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das ressonâncias plasmônicas com a dispersão de primeira ordem, neste caso, é considerada

uma amostra com perfil dispersivo linear, mas o princípio pode ser estendido para meios ópticos

com curvas de dispersão mais complexas. Além disso, essa abordagem apresenta um nível

adicional de detalhe na caracterização de mídia óptica, com benefícios para uma ampla gama

de aplicações em sensoriamento óptico. No subcapitulo seguinte, esta estrutura de detecção

SPR é otimizada para uma caracterização mais completa, compreendendo parâmetros de

dispersão de ordem superior.
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4.4 Sensor de Dispersão de Segunda Ordem em Multi-Ressonâncias plasmônicas de
superfície em uma fibra PCF tipo D

A plataforma de detecção SPR apresentada no subcapítulo anterior é optimizada e a sua

viabilidade para monitoramento da dispersão de segunda ordem de um meio óptico é

teoricamente investigada neste subcapítulo. A modificação de seu design é projetada para

fornecer três ressonâncias plasmônicas distintas e independentes. Isso é obtido através da

alteração na deposição dos filmes de ouro. Agora, são depositados três filmes de ouro com

diferentes espessuras no topo da região do núcleo na superfície plana da PCF. A resposta de

detecção, é obtida pelas mudanças na amplitude dos picos de ressonância e a distância entre

eles para perfis dispersivos parabólicos, tendo como objetivo demonstrar a relação entre a

resposta do sensor com o meio dispersivo de segunda ordem de entrada, aplicáveis a

substâncias, por exemplo, relatadas por [36] e [37].

A seção transversal do sensor proposto é mostrada na Figura 23, o dispositivo utilizado

possui as mesmas dimensões de diâmetro da fibra, diâmetro dos furos de ar e distâncias entre

furos adjacentes de ar dos apresentados nos subcapítulos anteriores com exceção da deposição

dos filmes de ouro. Para alcançar a geração de três picos de ressonância plasmônica, são

depositados sobre a face plana três filmes de ouro com larguras iguais de 1.5 µm mas com

espessuras diferentes (t1 = 40 nm, t2 = 15 nm e t3 = 30 nm).

Figura 23 - Fibra PCF tipo D com três filmes de ouro. (a) vista em perspectiva da plataforma de
detecção (b) Destaque dos três filmes de ouro com espessuras diferentes depositadas no topo da face

plana do PCF.

(a) (b)

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho.
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A malha utilizada para discretizar o dispositivo possui 29064 elementos com qualidade

de elemento médio de 0.87, o domínio dos filmes de ouro possui 4576 elementos com qualidade

de elemento médio de 0.745.

Na plataforma de detecção esquematicamente representada na Figura 23, a condição de

ressonância também é alcançada quando há correspondência de fase entre o modo fundamental

da fibra e o modo plasmônico. Devido a este fenômeno, a perda de confinamento espectral

apresenta um pico, que está relacionado ao fato de que a quantidade de energia modal que

penetra nas camadas de ouro é máxima. Quando o índice de refração da amostra muda, o

comprimento de onda que satisfaz a condição de ressonância também muda. Na Figura 24, a

parte imaginária, expressada em termos de perdas espectrais, e a parte real dos índices efetivos

do modo fundamental da fibra e os modos plasmônicos são mostradas para uma amostra com

índice de refração parabólico dispersivo Riamostra= 7.41×10- 6λ2 – 0.0083λ + 3.65, com o

comprimento de onda λ medido em nanômetros. Nos comprimentos de onda de ressonância, os

índices efetivos do modo plasmônico e do modo fundamental da fibra apresentam a mesma

parte real devido ao casamento de fase e, como consequência, as perdas espectrais do modo

efetivo atingem um pico. Esses modos são desacoplados em comprimentos de onda sem

ressonância e os índices efetivos correspondentes são completamente distintos. Ao adicionar

camadas de ouro de diferentes espessuras, como visto anteriormente, múltiplos picos

ressonantes são esperados nas perdas espectrais. Na figura 24, a parte real do índice efetivo do

modo fundamental intercepta os modos plasmônicos nos comprimentos de onda 568 nm, 586

nm e 632 nm, respectivamente. Embora o modo fundamental da fibra PCF seja degenerado para

duas polarizações ortogonais, apenas a polarização perpendicular às interfaces de ouro permite

a excitação de modos plasmônicos.
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Figura 24 - Parte imaginária, expressada pelas perdas espectrais, do modo fundamental da fibra, parte
real do índice de modo efetivo e os modos plasmônicos para uma amostra com índice de refração

variável de perfil parabólico Riamostra= 7.41×10- 6λ2 – 0.0083λ + 3.65. Ypol é a polarização perpendicular
às placas de ouro. As inserções mostram as interseções entre a curva de dispersão do modo

fundamental da fibra Ypol e os modos plasmônicos nas interfaces de ouro-sílica.

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho.

No subcapítulo anterior, foi explorada a dependência dos espectros do sensor SPR no

perfil de dispersão de primeira ordem do índice de refração da amostra. Agora, o foco é a relação

da dispersão de segunda ordem com a resposta espectral do sensor. Para isso, foram realizados

cálculos das perdas espectrais do sensor SPR para três caracteres dispersivos: índice de refração

constante, dispersão normal e anômala com perfis parabólicos. As perdas espectrais do SPR

baseado em fibra PCF tipo D com três filmes de ouro e seus regimes de dispersão são mostradas

na Figura 25. Para um índice de refração constante igual a 1.36 (linha vermelha sólida), três

regiões distintas de absorção máxima aparecem (linha azul sólida) devido à não uniformidade

na espessura dos três filmes de ouro na face plana do sensor já relatadas anteriormente.

Além disso, consideram-se dois meios arbitrários com perfis de dispersão parabólica de

concavidades opostas. Na figura 25, a linha azul pontilhada representa as perdas espectrais

devido à curva de dispersão anômala (linha vermelha pontilhada) enquanto a linha azul

tracejada está relacionada à curva de dispersão normal (linha vermelha tracejada). Assim como

visto no caso do índice de refração constante, existem três comprimentos de onda de

ressonância distintos para um índice dispersivo. Observa-se também que a magnitude das
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perdas e a distância entre os comprimentos de onda de ressonância são influenciadas pelo perfil

de dispersão.

Em uma análise comparativa com o caso de índice de refração constante, as distâncias

entre os comprimentos de onda dos três picos diminuem para a dispersão normal e as perdas de

amplitude aumentam em 582 nm e 593 nm. Por outro lado, a curva de dispersão anômala leva

a uma diferença maior entre os comprimentos de onda de ressonância, mas a perdas de

amplitude menores em 568 nm e 586 nm. Para o pico de ressonância em 632 nm, as perdas

permanecem próximas para os diferentes perfis de dispersão.

Figura 25 - Perfis de dispersão e perdas espectrais relacionadas ao sensor SPR baseado em uma fibra
PCF tipo D com três filmes de ouro. As linhas sólidas representam o caso de um índice de refração
constante de 1.36 e perdas espectrais correspondentes. Os regimes de dispersão normal e anômala de
segunda ordem são expressos por Riamostra= 7.41×10- 6λ2 – 0.0083λ + 3.65 e Riamostra= -7.41×10- 6λ2 +

0.0083λ -0.93, respectivamente. Suas perdas espectrais relacionadas são representadas pelas
respectivas linhas tracejadas e linhas pontilhadas.

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho.

Para acessar a capacidade do sensor em recuperar a dispersão de segunda ordem de um

meio, é aplicado o modelo de regressão polinomial multivariado (do inglês - Multivariate

Polynomial Regression Model) [38], para obter os coeficientes a, b e c da expressão quadrática

geral da parábola ��������� = �� 2 + �� + � a partir de nove parâmetros espectrais obtidos

da plataforma de detecção, os quais são: as amplitudes dos três picos ressonância, os

comprimentos de onda de ressonância correspondentes e as distâncias entre esses comprimentos

de onda de ressonância.
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O cálculo numérico é realizado para 270 curvas de dispersão parabólica distintas a fim

de obter um conjunto de dados capaz de garantir um ajuste preciso. A equação de regressão

polinomial multivariada utilizada para atingir os coeficientes da expressão quadrática geral da

parábola é expressa por [38]:

� = �0 + �1�1 + �2�2 +⋯+ �54�54 + � (49)

onde, y é o vetor que contém os parâmetros do perfil parabólico (especificamente, os a's, b's e

c's), βn são os coeficientes de regressão polinomial multivariada, xn são os vetores que contêm

os parâmetros simulados, especificamente, a amplitude de ressonância para os três picos, o pico

do comprimento de onda para as três ressonâncias e o produto entre si. O termo independente

ε é relacionado aos erros. Como exemplo, a Figura 26 mostra os pontos recuperados aplicando

a regressão polinomial multivariada aos parâmetros espectrais SPR para ambos os regimes de

dispersão.

Figura 26 - Comparação entre dois exemplos de curvas parabólicas para dispersões normais e
anômalas (linhas contínuas) e os dados estimados usando os coeficientes calculados pela regressão

linear multivariada (linhas pontilhadas).

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho.

Para caracterizar quantitativamente o desempenho do modelo de ajuste, é calculado o

erro na estimativa dos coeficientes parabólicos a, b e c (Riamostra = aλ2 + bλ + c) do modelo de

regressão linear multivariado. Os histogramas representados na Figura 27 mostram a

distribuição gaussiana do erro, que é centrada em zero para os três coeficientes. Para quantificar

a qualidade do modelo de regressão, também é calculado a FWHM (do inglês - Full Width at
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Half Maximum) para os histogramas da Figura 27: 0.1503, 0.0894 e 0.1521 para os parâmetros

a, b e c, respectivamente. Além disso, os coeficientes de determinação calculados R2 =

0.908129 para a, R2 = 0.905276 para b e R2 = 0.901035 para c, demonstram um nível razoável

de precisão para a estimativa da curva de dispersão parabólica dos parâmetros espectrais SPR

para a plataforma de detecção proposta.

Figura 27 - Distribuição de erro na estimativa dos coeficientes parabólicos da expressão do índice de
refração Riamostra = aλ2 + bλ + c. (a) coeficiente a, (b) coeficiente b e (c) coeficiente c.

(a)

(b) (b)
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(c) (c)

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho.

A caracterização da dispersão óptica do índice de refração da amostra em uma grande faixa

espectral pode ser útil na determinação da concentração de diferentes constituintes de um meio,

o que é particularmente relevante ao monitorar meios em tempo real. Ao adicionar três filmes

de ouro de diferentes espessuras na face plana da fibra PCF tipo D, a caracterização da dispersão

de segunda ordem de um meio a partir da excitação de múltiplas ressonâncias plasmônicas de

superfície se torna possível. Esta nova abordagem é capaz de determinar o caráter espectral não

local do índice de refração de meios realistas, como por exemplo, fluidos cuja composição

variam com o tempo. Além disso, uma vez que as ressonâncias plasmônicas são excitadas em

canais espectrais distintos, a estrutura de detecção pode ser usada para determinar

simultaneamente mais de um parâmetro.
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4.5 Sensor SPR sintonizável em uma fibra PCF tipo D com uma camada de
metamaterial

As propriedades de um sensor SPR são influenciadas pela dependência dos campos ópticos

associados ao modo plasmônico na geometria e a natureza da camada condutora, bem como do

índice de refração da mídia circundante. Pequenas variações no índice de refração da amostra

alteram significativamente a fase e as perdas do modo plasmônico como visto anteriormente.

Esta dependência pode ser adaptada com a aplicação metamateriais ópticos, meios estruturados

artificialmente, projetados para fornecer um conjunto de propriedades normalmente não

encontradas na natureza. A estrutura de tais materiais tem dimensões na ordem de magnitude

menores do que o comprimento de onda óptico e, portanto, as propriedades de propagação da

luz por todo o meio podem ser descritas em termos de parâmetros efetivos constitutivos. Por

exemplo, o campo de realce pode ser favorecido em grande medida quando metamateriais com

inclusões metálicas são usados na construção de uma plataforma de detecção óptica [39] - [40].

Neste subcapitulo são substituídas as estruturas de multicamadas metálicas, depositadas

na face plana da fibra PCF tipo D, vistas anteriormente, por um filme de metamaterial para

detecção de índice de refração. A camada de metamaterial é composta por uma matriz de nano

bastões de prata incorporados em matriz de alumina. Este tipo de metamaterial, geralmente

denominado metamaterial de fio, se assemelha a uma rede cristalina com eixo óptico ao longo

da direção axial dos nano bastões. As propriedades ópticas resultam do acoplamento entre os

plasmons de superfície localmente excitados em uma célula unitária se o campo elétrico estiver

polarizado ao longo do eixo óptico. A resposta de detecção é obtida pelos desvios espectrais

dos picos de absorção de ressonância após alterações no índice de refração da amostra, como

estudado nos subcapítulos anteriores. Além disso, abordamos a dependência dos comprimentos

de onda de ressonância na quantidade de nano cilindros de prata embutidos na alumina,

mostrando que os canais espectrais SPR podem ser sintonizados pela razão de enchimento do

metamaterial. Como consequência, demonstramos que uma relação linear entre a resposta

espectral SPR e a razão de volume de prata no metamaterial pode ser considerada com precisão

para caracterizar propriedades ópticas efetivas do metamaterial.

A seção transversal do sensor proposto é mostrada na Figura 28, o dispositivo utilizado

possui as mesmas dimensões de diâmetro da fibra, diâmetro dos furos de ar e distâncias entre

furos adjacentes de ar dos apresentados nos subcapítulos anteriores, porém, em sua superfície



65

plana é depositada uma camada de metamaterial composto por nano bastões de prata embutidos

em matriz de alumina com largura e espessura totais de 10 µm e 40 nm, respectivamente. A

Figura 28 (b) destaca a estrutura do metamaterial. A malha utilizada para discretizar o

dispositivo possui 21334 elementos com qualidade de elemento médio de 0.906, o domínio do

metamaterial possui 1472 elementos com qualidade de elemento médio de 0.7312.

Figura 28 – Fibra PCF tipo D com uma camada de metamaterial. (a) Seção transversal do sensor com
diâmetro D = 24 µm, diâmetro dos orifícios de ar d = 1.76 µm e Λ = 2 µm. A camada mais externa
que envolve todo o domínio corresponde a um PML de 0,1D de espessura. (b) Uma visão mais

próxima da orientação dos nano fios de prata na camada de metamaterial em relação à face plana do
PCF tipo D (c) Visão em perspectiva da camada de metamaterial depositada no topo da face plana da

PCF. A camada tem 10 µm de largura e 40 nm de espessura

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho.

Para uma modelagem precisa na faixa espectral óptica, as características dispersivas de

todos os materiais na estrutura de detecção devem ser consideradas. O índice de refração da

sílica é calculado a partir da equação de Sellmeier [30] e a região do ar é modelada por um

índice de refração constante nar= 1. O metamaterial é descrito em termos de sua permissividade

de massa efetiva, que é calculada a partir da teoria de Maxwell-Garnett [39]-[40]:

ε = εℎ
1+2� ε1−εℎ

ε1+2εℎ
1−� ε1−εℎ

ε1+2εℎ

(50)

onde: ε1 corresponde à permissividade das inclusões dos nano bastões de prata e εℎ é a

permissividade do meio hospedeiro (alumina). Além disso, o fator de preenchimento f
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representa o volume fracionário de prata em relação a alumina que compõe a rede do

metamaterial.

Em geral, a teoria de Maxwell Garnett não recupera adequadamente os parâmetros

constitutivos efetivos de meios com um conjunto de grandes inclusões por desconsiderar

interações multipolares entre campos locais [41]-[42]. Em meios uniaxiais, no entanto, este

modelo analítico permanece válido para descrever acoplamentos de ondas de luz que são

contribuições diretas de modos locais excitados ao longo do eixo óptico. Uma vez que os modos

de plasmons de superfície na interface plana entre a fibra PCF tipo D e uma camada condutora

são excitados pelo modo de fibra polarizado perpendicularmente à interface [6]-[43], as

ressonâncias plasmônicas derivam do plasmon local, modos excitados ao longo do eixo óptico

do meio nano cilindro no caso da configuração geométrica apresentada na Figura 28,

preservando a precisão do formalismo de Maxwell-Garnett para a homogeneização do

metamaterial.

A condição SPR para esse caso também ocorre se a fase do modo de fibra fundamental

corresponder à fase do plasmon de superfície na interface do metamaterial. Neste acoplamento,

as perdas de confinamento modal atingem um pico, como é exemplificado na Figura 29 para

uma camada de metamaterial com fração de preenchimento f = 0.5.

Figura 29 - Curva de dispersão do modo de fibra fundamental e modos SPP para um índice de refração
da amostra de 1.33. Y-pol é a polarização perpendicular ao filme de metamaterial.

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho.
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A variação do índice de refração da amostra altera o comprimento de onda SPR, bem

como a magnitude das perdas por confinamento. A Figura 30 mostra os espectros de perda de

confinamento apresentados pela PCF tipo D com uma camada de matematerial em relação a

uma fração de preenchimento f = 0.3 e índices de refração da amostra na faixa 1.30 – 1.39.

Figura 30 - Espectros de perda de confinamento para diferentes índices de refração da amostra para a
fibra PCF tipo D com um metamaterial com fator de enchimento f = 0.3.

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho.

A Figura 31 representa a influência da fração de preenchimento da prata em relação a

alumina no metamaterial na amplitude e localização espectral dos picos de perda de

confinamento em relação a um índice de refração constante da amostra de namostra=1.33.
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Figura 31 - Espectros de perda de confinamento para diferentes fatores de preenchimento e um índice
de refração constante da amostra namostra=1.33.

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho.

A resposta de detecção sintonizável da PCF tipo D com metamaterial é ilustrada na

Figura 32, na qual a sensitividade e a resolução foram estimadas a partir da curva linear

ajustada. Em ambos os casos, o coeficiente de determinação é maior que 0.98, indicando que a

plataforma de detecção pode ser considerada linear e com precisão alta. Para índices de refração

variando de 1.30 a 1.39, a sensitividade média aumenta mais de cinco vezes e a resolução atinge

10-5 RIU em ordem de magnitude conforme o volume fracionário de prata no metamaterial

muda de 0.3 para 0.7.
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Figura 32 - Variações do comprimento de onda SPR com o índice de refração da amostra obtido para
frações de volume de prata no metamaterial (a) f = 0.3 e (b) f = 0.7.

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho.

Além disso, a Figura 33, mostra que a variação da sensitividade com o volume

fracionário de prata na camada de metamaterial é aproximadamente linear. Em outras palavras,

a resposta do sensor de índice de refração é capaz de representar a quantidade de constituintes

de metamaterial e suas propriedades ópticas resultante de uma relação proporcional entre a

sensitividade e a razão de inclusões metálicas.
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Figura 33 - (a) Espectro SPR ajustado de acordo com o fator de preenchimento de prata na camada de
metamaterial obtido para uma amostra com índice de refração de 1.33 . (b) Sensitividade estimada

para diferentes fatores de preenchimento.

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho.

As ressonâncias plasmônicas apresentadas por este dispositivo são ajustáveis de acordo

com a quantidade de prata no metamaterial, resultando em uma sensibilidade linearmente

dependente do volume fracionário das inclusões metálicas. Tal relação linear caracteriza o

sensor SPR projetado como uma ferramenta adequada para estimar inequivocamente os

parâmetros constitutivos efetivos do metamaterial. Dentro de uma estrutura geral, a plataforma

de detecção baseada em fibra proposta é um esquema otimizado para associar a sensibilidade
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SPR com a razão de volume dos constituintes do metamaterial, sem exigir qualquer alteração

nos parâmetros estruturais da fibra PCF tipo D.
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARATRABALHOS FUTUROS

O início deste século tem testemunhado um rápido desenvolvimento de um novo ramo no

eletromagnetismo aplicado, a plasmônica. O grande atrativo desta tecnologia é a possibilidade

de construção de dispositivos fotônicos em dimensões de nanoescala, vantagem essa, que tem

atraído a atenção de diversos pesquisadores em diversos campos de aplicação como por

exemplo em sensoriamento.

A literatura científica mostra uma vasta utilização da plasmônica em diversos sensores de

caracterização de índice de refração, temperatura, entre outras grandezas. No presente trabalho

é realizado abordagens de detecção multi-plasmônicas, tais configurações não são baseadas no

acoplamento entre plasmons, mas na geração de dois ou mais plasmons independentes, com

respostas espectrais distintas, gerando assim um potencial interesse de detecção de parâmetros

mais complexos.

Resultados apontados por este trabalho apresentaram sensibilidades e resoluções de alto

desempenho, além disso, o estudo acerca de um sensor SPR baseado em uma fibra PCF tipo D

com dois filmes de ouro adjacentes sobre o núcleo da fibra com larguras iguais e espessuras

diferentes demonstrou um princípio capaz de caracterizar a dispersão óptica de um meio. Em

particular, são consideradas duas ressonâncias, correspondentes aos dois filmes de ouro de

espessuras diferentes, cada uma trabalhando como um canal espectral SPR distinto, e que

podem ser analisadas em conjunto para interrogar ambos os regimes de dispersão, normal e

anômala. A resposta do sensor é obtida diretamente da dependência linear das ressonâncias

plasmônicas com a dispersão de primeira ordem. Para tal, é considerado uma amostra idealizada

com perfil dispersivo linear, mas o princípio pode ser estendido para mídias ópticas realistas

com curvas de dispersão mais complexas. Esta abordagem apresenta um nível adicional de

detalhe na caracterização de mídia óptica, com benefícios para uma ampla gama de aplicações

em sensoriamento óptico. É notavelmente promissor para a análise de meios fluídicos, incluindo

fluidos cuja composição apresenta concentrações que variam no tempo, exigindo assim uma

caracterização mais detalhada da dispersão óptica para capturar informações sobre a

concentração relativa de seus constituintes.

Para uma caracterização mais completa dos meios ópticos compreendendo parâmetros de

dispersão de ordem superior, a configuração metálica sobro o núcleo é modificada e projetada

para fornecer três ressonâncias plasmônicas distintas e independentes. Isso é obtido através da
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alteração na deposição dos filmes de ouro. Agora, são depositados três filmes de ouro com

diferentes espessuras no topo da região do núcleo na superfície plana da PCF. A resposta de

detecção, é obtida pelas mudanças na amplitude dos picos de ressonância e a distância entre

eles para perfis dispersivos com formato parabólico, tendo como objetivo demonstrar a relação

entre a resposta do sensor com o meio dispersivo de segunda ordem de entrada. Além disso,

uma vez que as ressonâncias plasmônicas são excitadas em canais espectrais distintos, a

estrutura de detecção pode ser usada para determinar simultaneamente mais de um parâmetro.

Outro ponto de destaque se dá nos resultados preliminares apresentados na substituição das

disposições metálicas por camadas de metamateriais nano estruturados, A introdução deste

material na face plana da fibra PCF tipo D possibilita que os espectros SPR e a resposta de

detecção correspondentes possam ser ajustadas de acordo com a fração de volume de prata que

constitui a camada de metamaterial. Além disso, a relação entre as ressonâncias plasmônicas e

a quantidade fracionária de prata caracteriza o sensor projetado como uma ferramenta adequada

para estimar os parâmetros constitutivos efetivos correspondentes. Dentro de uma estrutura

geral, o dispositivo apresentado permite mapear a resposta de detecção apenas alterando a

proporção dos constituintes do metamaterial, sem exigir qualquer alteração nos parâmetros

estruturais da PCF tipo D.

Como sugestão para trabalhos futuros, pode se realizar a caracterização de configurações

com camadas de metamateriais com diferentes fatores de preenchimento para alcançar multi

ressonâncias plasmônicas. Como visto por este trabalho a variação do fator de preenchimento

da prata em relação a alumina tem uma resposta linear em relação ao comprimento de onda de

ressonância, possibilitando que mais de um fator de preenchimento possibilite um multi

endereçamento espectral desejado.
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2020.
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