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Resumo 

O desenvolvimento e o progresso da nanotecnologia permitem um melhor conhecimento da 

interação luz-matéria à escala nanométrica. Neste contexto, refere-se a manipulação de materiais ao 

nível atómico ou molecular, que permite que se desenvolvam dispositivos, como por exemplo as 

antenas óticas nanométricas, com dimensões de fendas menores do que o comprimento de onda da 

onda eletromagnética incidente. Nas antenas nanométricas, o estudo do campo próximo tem 

aplicação nos sensores e biossensores. Este vai ser o foco desta dissertação de mestrado, que tem 

como objetivos estudar e caracterizar uma antena ótica de fendas, que se pretende integrar num 

sensor.  

Numa primeira fase, utiliza-se uma estrutura com duas interfaces e três meios. A estrutura é 

constituída por dielétrico/metal/dielétrico, na qual se considera como dielétrico o ar e o metal, um 

condutor perfeito. Numa segunda fase, utiliza-se esta mesma estrutura na qual se considera como 

metal o ouro, sendo a permitividade elétrica deste descrita pelo modelo de Rakic. Numa primeira 

aproximação utiliza-se apenas a parte real da permitividade elétrica e posteriormente considera-se 

também a componente imaginária respetiva. Numa terceira fase, utiliza-se uma estrutura 

dielétrico/metal/semicondutor. O dielétrico e o metal apresentam as mesmas características que na 

segunda fase. No semicondutor, considera-se a permitividade elétrica constante. Numa quarta fase 

considera-se uma estrutura semicondutor/metal/semicondutor, considerando as variações da 

permitividade elétrica do semicondutor com as densidades dos portadores e com a frequência.  

Os resultados obtidos pelas simulações efetuadas através do programa COMSOL 

Multiphysics® são confirmados através da comparação com resultados obtidos a partir de modelos 

teóricos programados utilizando o programa Mathematica. É ainda realizada uma comparação dos 

resultados obtidos, através das simulações para o campo de radiação, com os resultados 

apresentados numa publicação anterior.   

Palavras-chave: Nanotecnologia; antenas óticas; campo próximo; padrão de difração; plasmões 

superficiais; transmissão ótica extraordinária. 
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Abstract 

The development and progress of nanotechnology allows a better understanding of light-

matter interaction at a nanometric scale. In this context, it refers to material’s manipulation at the 

atomic or molecular level, which allows the development of devices, such as nanometric optical 

antennas with slit dimensions smaller than the wavelength of the incident electromagnetic wave. In the 

nanometric antennas, the near-field study has application in sensors and biosensors. This study will 

be the focus of this master thesis, whose objective is to study and characterize a slotted array optical 

antenna, which is intended to be integrated on a sensor. 

In a first phase, a structure with two interfaces and three mediums is used. The structure is 

composed by dielectric/metal/dielectric, in which the air is considered as dielectric and the metal is a 

perfect conductor. In a second phase, the same structure is used, in which gold is considered as 

metal, and the electrical permittivity is described by the Rakic model. In a first approach only the real 

component of the electrical permittivity is used and later also the respective imaginary component is 

considered. In a third phase, a dielectric/metal/semiconductor structure is used. The dielectric and the 

metal exhibit the same characteristics as in the second phase. In the semiconductor, a constant 

electrical permittivity is considered. In a fourth phase, a semiconductor/metal/semiconductor structure 

is considered, considering the variations of the electrical permittivity of the semiconductor with the 

carrier densities and with frequency.   

The results obtained by the simulations carried out through the program COMSOL 

Multiphysics® are confirmed by comparison of the results obtained from theoretical models 

programmed using the Mathematica program. It is also performed a comparison of the results 

obtained, through the simulations for the far-field, with the results presented in a previous publication.  

Keywords: Nanotechnology; optical antennas; near-field; diffraction pattern; superficial plasmon; 

extraordinary optical transmission. 
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Capítulo 1 

1. Introdução 

1.1.  Enquadramento e definição do problema  

 

As antenas são dispositivos essenciais para assegurar as comunicações em dispositivos 

como os telemóveis, televisões, computadores e de um modo geral nos sistemas de 

telecomunicação. Na banda ótica, as antenas tem aplicabilidade em campos como a ótica, a física, a 

medicina, a engenharia, a química, a biologia, as telecomunicações, entre outros. Isto significa que, a 

introdução da banda ótica nos diversos campos, traz inúmeras vantagens. O progresso na 

nanofabricação, a compreensão teórica e experimental da interação luz-matéria, na nanoescala, e a 

aplicabilidade das nanoantenas em diversas áreas, fez crescer o número de estudos sobre estas. O 

conhecimento acumulado sobre as antenas na banda de radiofrequência (RF) tem facilitado o 

desenvolvimento de antenas no domínio ótico. Em muitos casos, a estrutura das antenas no domínio 

ótico é análoga às de RF (monopólos, dipolos, etc.) e os parâmetros fundamentais que caracterizam 

uma antena de RF, também são importantes nas antenas óticas (ganho, diretividade, eficiência, etc.) 

[1], [2], [3].  

As antenas em RF surgiram para resolver problemas de comunicações. A invenção das 

nanoantenas óticas foi motivada pela microscopia. No contexto da microscopia, uma nanoantena 

ótica substitui uma lente ou objetiva de focagem convencional, concentrando radiação laser externa 

em dimensões menores que o limite da difração. Estas concentrações de radiação, nos metais, 

devem-se ao aparecimento dos plasmões superficiais na interface dielétrico/metal. Os plasmões 

polaritões superficiais resultam da interação entre o fotão e o plasmão, interação esta que é 

importante para a ocorrência da transmissão ótica extraordinária. Neste fenómeno, a transmissão de 

luz através de um agregado de fendas num filme metálico pode ser várias ordens de grandeza maior 

do que o esperado pelas teorias clássicas de antenas de fendas [2], [4], [5].  

Pelo fato de a nanoantena ótica concentrar radiação laser externa em dimensões menores 

que o limite da difração, é necessário efetuar o estudo das teorias da difração. Segundo as teorias 

clássicas da difração, faz-se uma aproximação em que se considera o campo incidente igual ao 

campo na fenda. Foi Bethe que demonstrou que esta aproximação falha para fendas com dimensões 

menores que o comprimento de onda. Mais tarde Bouwkamp corrigiu e generalizou a teoria de Bethe 

[6], [7]. 

Uma vez que o foco desta dissertação são as antenas óticas para os sensores, efetua-se, 

também, o estudo da difração de Fresnel. Os estudos da difração de Fresnel, de Bethe, de 

Bouwkamp e o aparecimento da transmissão ótica extraordinária são importantes para validar os 
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resultados das simulações efetuadas.  

 

1.2. Motivação e objetivos 

 

Esta dissertação tem como objetivos analisar o comportamento de uma nanoantena 

constituída por um agregado periódico de fendas, com dimensões de fenda menores do que o 

comprimento de onda, na banda ótica, e efetuar o estudo do campo próximo e do campo de radiação. 

O estudo do campo de radiação é efetuado, de modo a comparar os resultados de simulação obtidos 

com os resultados apresentados numa publicação anterior [8]. Os resultados obtidos numericamente 

com o programa COMSOL serão comparados com os resultantes dos modelos teóricos que foram 

programados em Mathematica. Os resultados teóricos, para o campo de radiação, foram obtidos 

utilizando dois modelos diferentes para a permitividade elétrica, o modelo de Rakic [9] utilizando os 

valores do modelo de Drude-Lorentz e utilizando os valores do modelo de Brendel-Bormann, e serão 

comparados com os apresentados em [8]. Por fim, com base nos resultados obtidos, dimensiona-se a 

estrutura de uma antena ótica de fendas para ser integrada em sensores óticos. 

A escolha deste tema, para a dissertação, constitui um desafio tanto a nível pessoal como a 

nível profissional. Como futuro oficial de transmissões dos quadros permanentes do Exército 

Português, realizar uma dissertação de mestrado com um elevado grau de novidade e importância 

para o futuro das transmissões e das telecomunicações, poderá contribuir para a evolução das 

nossas redes de telecomunicações e prestigiar o nosso Exército. Por conseguinte, bastante 

entusiasmante e motivador.  

Este é um tema recente e não convencional, não é lecionado, nem na Academia Militar, nem 

no Instituto Superior Técnico. Tem conceitos novos e áreas bastante complexas. Nas antenas, em 

regime da radiofrequência, o estudo é focado no campo de radiação. Nas antenas óticas, o campo 

próximo tem extrema importância em diversas aplicações recentes e inovadoras. 

Uma das possíveis aplicações destes dispositivos são os sensores e os biossensores. Estes 

têm tanto aplicabilidade no âmbito militar como no âmbito civil. No âmbito militar, podem ser usados 

para a deteção de minas e diversos explosivos, o que permite reduzir perdas de vidas humanas, nas 

variadas missões de paz ou em conflitos. No âmbito civil, podem ser usados para a deteção de 

células cancerígenas, entre outras, o que contribui para melhorar a qualidade de vida do ser humano 

através da deteção prematura de várias doenças. 
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1.3. Organização da dissertação 

 

Esta dissertação de mestrado está organizada em sete capítulos. 

No primeiro capítulo faz-se a introdução ao tema e apresenta-se o enquadramento e 

definição do problema. Abordam-se os conceitos básicos sobre as antenas óticas e apresentada a 

motivação da elaboração desta dissertação de mestrado e dos seus objetivos. 

No segundo capítulo é efetuado o estado da arte. É apresentado os antecedentes históricos 

que estiveram na origem da utilização das nanoantenas óticas. São estudados vários fenómenos 

como a ressonância dos plasmões superficiais e a ressonância dos plasmões superficiais localizados, 

que têm grande influência no campo eletromagnético da antena, nomeadamente no campo próximo. 

No terceiro capítulo é efetuado um estudo sobre os plasmões polaritões superficiais e as 

condições que levam ao seu aparecimento numa interface dielétrico/metal. É apresentado o modelo 

de Rakic  para o ouro (Au), que utiliza os valores do modelo de Drude-Lorentz e o modelo de Brendel-

Bormann. É apresentado o estudo das teorias da difração de Kirchhoff, Bethe e Bouwkamp e por fim 

é efetuada a aproximação correspondente à difração de Fresnel. Este é importante para comparar os 

resultados obtidos nas simulações efetuadas através do COMSOL Multiphysics® e do Mathematica, 

assim como os padrões da difração obtidos.  

No quarto capítulo são apresentados os resultados de simulação, para um comprimento de 

onda, da onda eletromagnética incidente, de 1550 nm, usando o programa COMSOL Multiphysics®, 

para o campo próximo e campo de radiação de uma antena ótica de uma fenda, variando o 

comprimento das fendas. Inicialmente considera-se o metal um condutor perfeito (primeira fase). 

Posteriormente, considera-se o Au como metal (segunda fase), numa primeira aproximação o metal é 

caracterizado apenas pela parte real da permitividade elétrica e numa segunda aproximação o metal 

é caracterizado, também, pela componente imaginária respetiva. A permitividade elétrica do ouro é 

caracterizado pelo modelo de Rakic, presente em [9] e presente no programa COMSOL 

Multiphysics®. Os resultados de simulação obtidos através do Mathematica são apresentados para 

confirmar os resultados de simulação obtidos através do COMSOL Multiphysics®. Por fim, são 

testadas diferentes malhas, criadas automaticamente no COMSOL Multiphysics®, e diferentes 

dimensões da estrutura utilizada, de modo a escolher-se aquele que apresentar os melhores 

resultados. 

No quinto capítulo são apresentados os resultados de simulação, do campo próximo, para um 

agregado de duas e quatro fendas, usando o programa COMSOL Multiphysics®, variando o 
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comprimento das fendas e o espaçamento entre fendas. São, também, apresentados os resultados 

de simulação obtidos através do Mathematica para confirmar os resultados de simulação obtidos 

através do COMSOL Multiphysics®. 

No sexto capítulo são apresentados os resultados de simulação obtidos para o campo 

próximo através do COMSOL Multiphysics®. São, ainda, apresentados os resultados de simulação 

obtidos através do Mathematica para confirmar os resultados de simulação, obtidos através do 

COMSOL Multiphysics®. Foi utilizada uma estrutura dielétrico/metal/semicondutor. Considera-se a 

permitividade elétrica do semicondutor constante (terceira fase). Foi utilizado um agregado de quatro 

fendas com dimensões das fendas e espaçamento entre fendas constantes. Estas dimensões foram 

as que apresentaram melhores resultados em [8], para o campo de radiação. Posteriormente, é 

considerada uma estrutura semicondutor/metal/semicondutor considerando as variações com as 

densidades dos portadores e com a frequência no semicondutor (quarta fase). Nesta quarta fase são 

considerados três comprimentos de onda diferentes e considerando três densidades de portadores 

diferentes, valores estes apresentados em [10]. Por fim, são apresentados os resultados de 

simulação obtidos através do Mathematica para confirmar os resultados de simulação obtidos através 

do COMSOL Multiphysics®. 

No sétimo capítulo são apresentadas as conclusões desta dissertação de mestrado assim 

como as propostas de trabalhos futuros. Foi proposto a realização de simulações 3D usando o 

COMSOL Multiphysics® com agregados periódicos de fendas com dimensões menores que o 

comprimento de onda da onda eletromagnética incidente.  
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Capítulo 2 

2. Estado da Arte  

2.1. A radiação eletromagnética em regime ótico: o campo próximo e 

aplicações 

 

Em 1928, Synge, numa carta dirigida a Einstein, propôs um método de microscopia em que o 

campo dispersado por uma pequena partícula de ouro convertia radiação ótica num campo localizado 

que podia ser utilizado como uma fonte de luz para iluminar uma amostra, tal como numa antena 

ótica [1], [3], [4], [11]. 

Em 1968, Andreas Otto, Erwin Kretschmann e Heinz Rather, demonstraram a existência da 

excitação de oscilações coletivas de partículas, ou plasmões, em metais. Este fenómeno denomina-

se, hoje em dia, como plasmões polaritões superficiais (PPS).  

Em 1982, Dieter W. Pohl, patenteou o optical near-field scanning microscope, o primeiro 

microscópio de campo próximo em frequências óticas e muito semelhante ao microscópio proposto 

por Synge [4].  

Em 1985, Wessel propôs um método de microscopia ótica em que explorava a possibilidade 

de usar uma partícula de ouro para concentrar radiação ótica numa superfície de modo a superar o 

limite da difração, contudo isto só foi concretizado experimentalmente em 1988 por Fisher e Pohl [11].  

O estudo das teorias da difração é importante para perceber se estas podem ser aplicadas na 

presença de estruturas com dimensões inferiores ao comprimento de onda. Em 1665, Grimaldi 

descobriu o fenómeno da difração. Em 1678, Huygens tentou explicar este fenómeno, argumentando 

que a luz seria uma forma de movimento ondulatório. Em 1804, Thomas Young, introduz o conceito 

de interferência na teoria de ondas da luz. Em 1818, Augustin Fresnel usou as teorias de Young e de 

Huygens para calcular a distribuição das ondas eletromagnéticas em padrões de difração. Em 1882, 

Gustav Kirchhoff demonstra que os resultados obtidos pelo princípio de Huygens-Fresnel se podem 

obter através das soluções da equação de onda escalar. Em 1896, Sommerfeld modificou a teoria de 

Kirchhoff usando a teoria da função de Green. O resultado é a teoria da difração de Rayleigh-

Sommerfeld. Em 1944, Hans Bethe formulou a teoria para descrever a distribuição de campo na 

vizinhança de fendas, num metal condutor perfeito. Em 1950, Bouwkamp corrige e generaliza a teoria 

de Bethe, nomeadamente na redefinição das condições-fronteira. Bouwkamp verificou que as 

condições-fronteira propostas por Bethe exibem descontinuidades e por sua vez, não constituem uma 

solução aproximada para o problema da difração na região do campo próximo. Segundo Bethe, o 

valor máximo do campo elétrico ocorre no centro da fenda e apresenta dois mínimos nas 

extremidades da fenda. Para Bouwkamp, o campo elétrico apresenta o seu valor máximo nas 
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extremidades, bem como os seus valores mínimos [8], [11], [12]. 

Com as recentes teorias da difração para fendas menores que o comprimento de onda e a 

observação da transmissão ótica extraordinária, aumentou o número de estudos relativamente às 

antenas óticas com dimensões menores que o comprimento de onda. Estes estudos levam à 

crescente aplicabilidade, do regime ótico, em diversos campos. No regime ótico, o campo próximo 

tem diversas aplicações, nomeadamente em sensores e biossensores. Existem dois tipos de 

sensores, os sensores baseados na ressonância dos plasmões superficiais (RPS) e na ressonância 

localizada dos plasmões superficiais (RLPS). Os biossensores baseados no RPS podem ser usados 

para [3]: 

 Deteção de inseticidas e pesticidas, tais como a Atrazine, Simazine, entre outros. 

Isto é importante pois existem duas entidades reguladoras e que tabelam os 

limites das concentrações; 

 Deteção de explosivos, tais como o TNP e o TNT; 

 Deteção de poluentes ambientais; 

 Deteção de bactérias e vírus, como o vírus da hepatite B e o vírus da sida, entre 

outros.  

 Deteção de toxinas; 

 Deteção de alergénios; 

 Deteção de analitos biomédicos. 

Existem também os biossensores baseados no RLPS, que transferem variações pequenas do 

índice de refração para um deslocamento de comprimento de onda determinável. Algumas aplicações 

dos biossensores baseados no RLPS são [3], [13]: 

 Aplicações baseadas no deslocamento de comprimento de onda usadas para estudar 

as interações de ligação de moléculas; 

 Réguas moleculares para medir as dimensões de diferentes ADN’s e proteínas e 

confirmar a existência de movimento enzimático, entre outros; 

 Ensaios de hibridização de ácido nucleico; 

 Ensaios de reconhecimento de proteínas; 

 Etiquetas de Raman usadas, por exemplo, para deteção imunológica; 

 Imagem de células, sondar a interação entre medicamentos e células cancerígenas; 

 Medida de concentrações moleculares. 

Um exemplo bastante importante dos biossensores para aplicações militares, é apresentado 

por Wong et. al, em [14]. Neste, são usadas plantas para a deteção de ácido pícrico (usado em 

explosivos). São usadas câmaras especiais para detetar a fluorescência do ácido pícrico nas folhas 

da planta, como se pode observar na figura 2.1. 
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Figura 2.1 – Deteção de ácido pícrico nas folhas (adaptado de [14]) 

 

2.1.1. Ressonância dos plasmões superficiais 

 

A ressonância dos plasmões superficiais é definida como as oscilações coletivas dos eletrões 

de condução em nanoestruturas metálicas. Pode ocorrer de duas formas: através da RLPS e da 

propagação dos PPS’s. Tem aplicações nos biossensores e na deteção de interações biomoleculares 

em tempo real e são label-free, ou seja, baseados apenas na deteção de parâmetros físicos. Este 

fenómeno resulta da excitação dos plasmões superficiais pelas ondas evanescentes [15], [16]. 

Nas aplicações RPS é utilizada a configuração de Kretschmann onde um filme metálico é 

colocado na interface entre dois meios dielétricos. No meio 1 (metal na figura 2.2), com um índice de 

refração maior (n1), é utilizado um prisma, pelo facto do plasmão ter uma frequência de ressonância 

própria e um momento diferente do momento do fotão da luz e para haver ressonância, o momento 

do fotão tem de ser próximo do momento do plasmão, daí ser utilizado o prisma. No meio 2 (dielétrico 

na figura 2.2), com um índice de refração menor (n2), é utilizado o ar como dielétrico. Esta 

configuração está presente na figura 2.2.       

Quando a onda eletromagnética incidente atinge a interface entre dois dielétricos com um 

ângulo incidente θi maior que o ângulo crítico θc, a luz sofre reflexão interna total, no meio 1. No meio 

2 são formadas ondas evanescentes quando há reflexão interna total. 

Este fenómeno não acontece quando existe uma interface metal-dielétrico (metal com índice de 

refração nm), onde não ocorre a reflexão total e parte da luz é transmitida. Isto deve-se ao facto de os 

plasmões reduzirem a intensidade da luz refletida ao mínimo quando tenho um ângulo específico, o 

ângulo de ressonância θRPS. Quando este ângulo é maior que θc, a transmissão da luz é maior e a 

sua reflexão é menor [17], [18].  

O ângulo de ressonância é dado por: 
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 (2.1) 

 

Figura 2.2 – Princípio do RPS (adaptado de [3]) 

 

Na figura 2.2 está presente o princípio da ressonância dos plasmões superficiais. A luz passa 

por um prisma e reflete na superfície do sensor para o detetor. Para um ângulo maior que o ângulo 

critico, a onda evanescente excita os plasmões no filme metálico, causando a ressonância dos 

plasmões superficiais e levando a uma diminuição da intensidade da luz refletida. O ângulo de 

incidência para o qual é observado a menor intensidade da luz refletida denomina-se ângulo de 

ressonância. Um exemplo de aplicação deste princípio é a deteção de analitos biomédicos. Os 

analitos biomédicos são a componente ou constituinte do material biológico ou amostra do paciente, 

passível de pesquisa ou análise. O ligando constitui a componente específica onde se liga o analito. 

Pelo fato de uma amostra conter diversos componentes, o ligando permite que um analito específico 

se ligue a ele. Á medida que as moléculas alvo ou os analitos se ligam ao ligando, ou seja, há 

interações moleculares, o ângulo para a qual ocorre a ressonância altera-se. Estas alterações do 

ângulo RPS podem ser utilizados para obter informações como a quantidade de ligações 

moleculares, a deteção de células específicas (por exemplo células cancerígenas), entre outras [18].   

 

2.1.2. Ressonância localizada dos plasmões superficiais 

 

A ressonância localizada dos plasmões superficiais é um fenómeno ótico gerado por uma 

onda eletromagnética confinada entre duas nanopartículas metálicas com dimensões menores que o 

comprimento de onda, da onda eletromagnética incidente. Este fenómeno ocorre devido às 

interações entre a luz incidente e os eletrões superficiais na banda de condução. Estas interações 
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produzem oscilações dos plasmões localizados com uma frequência de ressonância que dependem 

da composição, geometria, ambiente dielétrico, índice de refração e distância entre nanopartículas 

[16], [19].  

 Para atingir a ressonância dos plasmões superficiais localizados, é preciso luz branca e uma 

nanoestrutura RLPS (biochip). Do espetro da luz branca, um comprimento de onda é acoplado em 

ressonância com os plasmões localizados na superfície do biochip e a radiação correspondente é 

absorvida. A luz refletida tem um mínimo nesse comprimento de onda, que é dependente da 

permitividade elétrica da superfície do sensor. As mudanças, na superfície, induzidas pelas ligações 

moleculares alteram a luz refletida, e consequentemente o comprimento de onda mínimo [20], [21].  

 

Figura 2.3 – Deteção RLPS, a) mínimo do comprimento de onda, b) ligação molecular e 

deslocamento do comprimento de onda (adaptado de [20]) 

 

Os sensores RLPS apresentam maior sensibilidade que os sensores RPS. Isto deve-se ao 

facto de o campo dos plasmões do RPS ter maior amplitude. Isto significa que as biomoléculas que 

não ficam ligadas ao ligando podem ser detetadas, causando assim o efeito coletivo ou leituras falso 

positivo. Este efeito pode ser observado na figura 2.4. Observamos assim, no RPS, uma molécula 

ligada e três moléculas detetadas pelo campo dos plasmões mas não ligadas ao ligando. No RLPS 

esse fenómeno não acontece. 
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Figura 2.4 – Efeito coletivo (adaptado de [20]) 
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Capítulo 3 

3. Fundamentação teórica 

3.1. Introdução 

 

Na teoria clássica das antenas, estas podem ser classificadas em quatro tipos: antenas 

eletricamente curtas (dimensões pequenas relativamente ao comprimento de onda), antenas 

ressonantes (como por exemplo dipolo, antenas Yagi-Uda), antenas de banda larga e as antenas de 

fendas. Nestas últimas, a fenda é uma superfície eficiente para emitir e receber ondas, no regime das 

micro-ondas [2].  

O estudo dos fenómenos óticos relacionados com a resposta eletromagnética dos metais 

denomina-se plasmonics ou nanoplasmonics. A interação entre a radiação eletromagnética e os 

metais é caracterizada pelos eletrões de condução livres nos metais. Segundo o modelo de Drude, os 

eletrões livres oscilam com um desvio de fase de 𝜋 em relação ao campo elétrico. Isto leva a que, a 

maioria dos metais possuam a parte real da permitividade elétrica negativa nas frequências óticas, 

causando uma elevada refletividade. Além disso, o gás de eletrões livres do metal tem a capacidade 

de comportar oscilações de densidade de carga em volume ou superfície, chamados de plasmão. As 

densidades de cargas associadas aos plasmões superficiais na interface entre um metal e um 

dielétrico induzem um forte aumento do campo próximo, que fica confinado espacialmente próximo da 

interface do metal. As propriedades óticas dos metais podem ser descritas pela permitividade elétrica 

complexa que depende da frequência da onda eletromagnética incidente. As propriedades são 

determinadas pelo facto de os eletrões da banda de condução se moverem livremente no material e 

pelas excitações interbanda, que ocorrem se a energia do fotão exceder a energia da banda proibida 

do metal [16], [22], [23].  

 

3.2. Plasmões polaritões superficiais 

 

Os plasmões superficiais resultam das oscilações coletivas das cargas que constituem o gás 

de eletrões do metal. Os plasmões polaritões resultam da interação entre os plasmões e os fotões. 

Os plasmões polaritões superficiais são ondas eletromagnéticas superficiais na frequência do visível 

ou do infravermelho, que estão confinadas na vizinhança de uma interface metal-dielétrico e cuja 

amplitude decai exponencialmente com o aumento da distância do meio relativamente à interface. A 

polarização da onda eletromagnética incidente deve ser perpendicular à superfície do metal, ou seja, 

modo TM. Isto significa que há apenas algumas combinações de comprimentos de onda e ângulos de 

incidência que excitam os PPS’s, porque estes têm uma constante de propagação bem definida que 
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depende da permitividade do metal e do meio envolvente [16], [23], [24], [25]. 

Considerando uma interface dielétrico/metal, como consta na figura 3.1, é efetuado o estudo 

dos plasmões polaritões superficiais. O sistema de eixos utilizados é o que se apresenta na figura 

3.1. 

 

Figura 3.1 - PPS numa interface dielétrico-metal (adaptado de [25]) 

 

O campo eletromagnético dos PPS’s na interface dielétrico-metal é obtido a partir da solução 

das equações de Maxwell em cada meio e das condições-fronteira. Considera-se que o dielétrico tem 

𝜀2 > 0 e ocupa o semi-espaço z>0 e que o metal tem a permitividade elétrica 𝜀1 e ocupa o semi-

espaço z<0. Considerando uma onda TM a propagar segundo o eixo x, representada com uma seta 

vermelha na figura 3.1, obtêm-se, para z>0 e para a componente de suporte do modo TM [25]: 

 2

2( )
i x k z

yH z A e  
   (3.1) 

Para z<0 [25]: 

 1

1( )
i x k z

yH z A e  
   (3.2) 

Onde 𝑘1 e 𝑘2 são as constantes de atenuação em cada meio e as suas partes reais devem ser 

positivas para as equações (3.1) e (3.2) descreverem uma onda eletromagnética superficial em z=0 e 

são dados por [25]: 

 2

2

1 1k
c


 
  

      

 (3.3) 

 2

2

2 2k
c


 
  

      

 
  

(3.4) 

Pelas condições-fronteira em z=0 e para as ondas TM, obtêm-se a seguinte relação de 
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dispersão [25]: 

 

1 2A A , 
1 2

1 2

1 2

k k
A A

 
     

 

(3.5) 

 

Na equação (3.5), 𝜀1 deve ser negativo para as ondas eletromagnéticas superficiais existirem. 

A constante de propagação dos PPS’s pode ser obtida pela relação de dispersão da equação (3.5) e 

expressa-se por [25]:  

 

1 2

1 2

ppsk
c

 


 


  


 

 

(3.6) 

 

Na equação (3.6), 𝜔 representa a frequência angular, c a velocidade da luz, 𝜀1 e 𝜀2 

representam, respetivamente, a permitividade elétrica do metal e do dielétrico, conforme se pode 

observar na figura 3.1. 

Quando se considera uma estrutura dielétrico/metal/dielétrico como se encontra representada 

na figura 3.2 e para valores finitos de d, sendo d a espessura do metal, a interação eletromagnética 

entre as duas interfaces não pode ser desprezada. Os PPS’s da primeira interface influenciam os 

PPS’s da segunda interface, ocorrendo uma distorção das curvas de dispersão dos PPS’s nos dois 

meios. Assim é efetuado o estudo dos plasmões polaritões superficiais para a estrutura apresentada 

na figura 3.2. 

 

Figura 3.2 - PPS na estrutura vácuo/metal/dielétrico (adaptado de [25]) 

 

Pela figura 3.2, para a região z>d, considera-se o vácuo com permitividade relativa 𝜀𝑟1 = 1. 

Para a região 0<z<d considera-se a permitividade elétrica complexa 𝜀(𝜔) e para a região z<0, 𝜀1 é 
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real e positiva. A componente de suporte do modo TM nas duas interfaces é, na região z>d, dada por 

[25]: 

 2

2( )
i x k z

yH z A e  
   (3.7) 

Para a região 0<z<d [25]: 

 3 3

31 32( )
k z k zi x

yH z e A e A e        (3.8) 

E para z<0 [25]: 

 1

1( )
i x k z

yH z A e  
   (3.9) 

Os valores de 𝑘1 e 𝑘2 são definidos pelas equações (3.3) e (3.4), respetivamente, e o valor de 

𝑘3 é definido por [25]: 

 2

2

3 ( )k
c


  
  

      

 (3.10) 

As condições-fronteira satisfeitas por 𝐻𝑦
̅̅̅̅ (𝑧) em cada interface são a continuidade de 𝐻𝑦

̅̅̅̅ (𝑧) e 

de 
1

𝜀

𝜕

𝜕𝑧
 𝐻𝑦
̅̅̅̅ (𝑧). Estas condições permitem obter os coeficientes 𝐴1, 𝐴2, 𝐴31 e 𝐴32. A condição que 

permite resolver o sistema é a relação de dispersão para os PPS, dada por [25]: 

        
123 32 2

2 1 1 1 2 1 1 1

1 1 1 1
k dk kk k

e
k k k k

       

   

       
           

       
 (3.11) 

Para 𝑑 → ∞ e pela equação (3.11) obtêm-se [25]: 

  
2

2 1

1 0
k

k

 


  , 

  3

1 1

1 0
k

k

 


   (3.12) 

Estas são as relações de dispersão para os plasmões polaritões superficiais para uma 

estrutura dielétrico/metal/dielétrico.  
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3.3. Modelo de Rakic para os metais 

  

As propriedades óticas dos metais podem ser descritas pela permitividade elétrica complexa, 

que é dependente da frequência da onda eletromagnética incidente. Estas propriedades devem-se ao 

facto dos eletrões de condução se moverem livremente no volume do metal e devido às excitações 

interbanda, que podem ocorrer se a energia dos fotões exceder a energia da banda proibida do 

metal. Os metais, em altas frequências, comportam-se como um plasma.  

É utilizado o modelo de Rakic para caracterizar as propriedades óticas dos metais. Este 

modelo considera os valores dos modelos de Drude-Lorentz (D-L) e de Brendel-Bormann (B-B) (com 

valor de ℏ𝜔𝑝=9.03 e.V e os valores dos parâmetros presentes na tabela 1). 

   

Tabela 1 – Valores dos parâmetros dos modelos de Drude-Lorentz e de Brendel-Bormann, para o 

ouro 

Modelo D-L (em e.V) B-B (em e.V) 

𝑓0 0.760 0.770 

Γ0 0.053 0.050 

𝑓1 0.024 0.054 

Γ1 0.241 0.074 

𝜔1 0.415 0.218 

σ1 - 0.742 

𝑓2 0.010 0.050 

Γ2 0.345 0.035 

𝜔2 0.830 2.885 

σ2 - 0.349 

𝑓3 0.071 0.312 

Γ3 0.870 0.083 
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𝜔3 2.969 4.069 

σ3 - 0.830 

𝑓4 0.601 0.719 

Γ4 2.494 0.125 

𝜔4 4.304 6.137 

σ4 - 1.246 

𝑓5 4.384 1.648 

Γ5 2.214 0.179 

𝜔5 13.32 27.97 

σ5 - 1.795 

 

O modelo de D-L tem em conta as contribuições dos eletrões livres e das oscilações 

harmónicas causadas pelos eletrões ligados [8], [15]. 

A equação da permitividade elétrica, segundo o modelo de D-L é a seguinte [9]: 

 

   

2 2

0

2 2
10

1 2

( )
l

p j p

D L

j j j

f f

i i

 
  

    
 



  
    

  (3.13) 

A componente 1 da equação (3.13) representa o modelo de Drude (modelo que descreve os 

efeitos intrabanda, ou seja, os efeitos dos eletrões livres). O metal é considerado como um gás 

ionizado de partículas carregadas. Em equilíbrio, os campos elétricos dos eletrões e dos núcleos 

atómicos ionizados cancelam-se. Havendo uma excitação exterior, este equilíbrio altera-se, 

ocorrendo um comportamento oscilatório em torno da posição de equilíbrio, sendo a frequência de 

ressonância denominada de frequência de plasma [16], [26], [27]. 

A frequência de plasma (frequência característica dos eletrões de condução) é dada por [9]: 

 2
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e
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m



  (3.14) 
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A frequência de plasma depende da densidade de eletrões livres N, de e, a carga do eletrão 

livre, de 𝑚𝑒, a massa efetiva do eletrão e de 𝜀0, a permitividade elétrica do vácuo. A frequência de 

plasma corresponde à facilidade com que os eletrões se movem em resposta a um campo incidente. 

A frequência de plasma na componente 1 está associada às transições intrabanda com frequência de 

oscilação ƒ0 (representa o número de eletrões livres por átomo quando se lida com um plasma ideal) 

e constante de amortecimento Γ0. 𝜀∞ representa a permitividade relativa para altas frequências. Para 

altas frequências, os eletrões não conseguem acompanhar a excitação e a onda eletromagnética 

incidente não vê os eletrões livres, pelo que se considera 𝜀∞ = 1 [27]. 

 A componente 2 da equação (3.13) descreve os efeitos dos eletrões ligados e as transições 

eletrónicas interbanda que são descritas pelos resultados do oscilador de Lorentz. A variável ƒj 

corresponde à j-ésima frequência da oscilação, Γj corresponde ao j-ésimo termo da constante de 

amortecimento e k corresponde ao número de osciladores com frequência ωj. A frequência angular do 

campo elétrico incidente é dada por 𝜔 =
2𝜋

𝜆0
.  

O modelo de B-B descreve melhor a absorção interbanda nos metais nobres. Isto deve-se ao 

fato de este modelo reduzir os erros gerados pela função de Lorentz adotando um método complexo 

de erro Gaussiano. Neste modelo, o termo de Lorentz do modelo de D-L é substituído pelo polinómio 

de Bendel-Bormann, 𝜒𝑗 [9], [15].  

A equação da permitividade elétrica, segundo o modelo de B-B é a seguinte [9]: 
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  (3.15) 

onde t representa o número de osciladores de Brendel-Bormann usados para interpretar os efeitos 

interbanda.  

O polinómio de Brendel-Bormann é dado por [9]: 
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 (3.16) 

 Onde [9]: 
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 (3.17) 

Da equação (3.16), 𝑤(𝑧) = 𝑒−𝑖𝑧2
∙ 𝑒𝑟𝑓𝑐(−𝑖𝑧) e erfc(z) é a função de erro complementar.  
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Na figura 3.3 a) pode-se observar a componente real da permitividade elétrica para o modelo 

de Rakic usando os valores do modelo de D-L e para o modelo de Rakic usando os valores do 

modelo de B-B e pode-se observar as diferenças entre estes dois modelos. Na figura 3.3 b) pode-se 

observar a componente imaginária da permitividade elétrica para o modelo de D-L e para o modelo 

de B-B e pode-se observar as diferenças entre estes dois modelos. Estes gráficos foram 

programados através da ferramenta MATLAB, utilizando as equações (3.13), (3.14), (3.15), (3.16), 

(3.17) e utilizando os valores apresentados em [9]. 

 

Figura 3.3 - Representação gráfica da componente real da permitividade elétrica, a), e da 

componente imaginária da permitividade elétrica, b), segundo o modelo de Rakic com os valores do 

modelo de Drude-Lorentz (DL) e de Brendel-Bormann (BB) 

Nas figuras 3.3 a) e b), podemos observar que, para comprimentos de onda superiores a ~0,3 

𝜇𝑚, a componente real é negativa e diminui monotonamente com o aumento do comprimento de 
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onda e que a componente imaginária é sempre positiva e aumenta monotonamente a partir de ~600 

nm. Pode-se observar valores bastante próximos da componente real da permitividade elétrica, na 

figura 3.3 a), apesar dos valores do modelo de B-B serem inferiores aos valores do modelo de D-L. 

Relativamente à figura 3.3 b), os valores da componente imaginária da permitividade elétrica são 

bastante próximos. Neste último, as diferenças dos valores são muito menores, devido a apresentar 

uma escala menor. É possível observar a frequência de ressonância para os dois modelos entre 20 e 

os 150 nm. Estes gráficos programados em MATLAB apresentam os mesmos resultados que os 

programados em [28].  

O índice de refração n e o coeficiente de extinção 𝜅, sendo a parte real e imaginária do índice 

de refração complexo 𝑁 = 𝑛 + 𝑖𝜅 = √𝜀, podem ser calculados através da permitividade elétrica 

complexa [9], [29]:  
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 (3.18) 

Na equação (3.18), 𝜀𝑟 = 𝑛2 − 𝜅2 representa a componente real da permitividade elétrica e 

𝜀𝑖 = 2𝑛𝜅 representa a componente imaginária da permitividade elétrica. 

A componente real da permitividade elétrica dos metais é negativa devido às contribuições 

dos eletrões livres. As transições interbanda ocorrem quando os eletrões ligados em bandas mais 

profundas têm maior probabilidade de ser promovidos para a banda de condução. Este fenómeno 

comparado com a contribuição dos eletrões livres, desempenha um papel dominante na alteração do 

sinal da componente real da permitividade elétrica de positivo para negativo devido ao deslocamento 

para altas frequências perto da frequência de ressonância. A região com componente imaginária 

elevada denomina-se de absorção ressonante [30], [31], [32], [33].     

O modelo de Rakic é utilizado na caracterização das propriedades óticas dos metais. Isto é 

relevante na verificação do fenómeno da transmissão ótica extraordinária, fenómeno com relevância 

nas aplicações das nanoantenas óticas, por exemplo, nos sensores. 

 

3.4. Transmissão ótica extraordinária 

 

Em 1998, Ebbesen et al. observaram que, ao fazerem incidir um feixe de luz num filme 

metálico fino, onde existia um agregado periódico de fendas com dimensões menor do que o 

comprimento de onda, existia um grande aumento da transmissão da onda eletromagnética incidente 

em relação ao que era de esperar. Este fenómeno denomina-se de transmissão ótica extraordinária 

[5].  
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A transmissão ótica extraordinária é um fenómeno ótico, na qual uma estrutura que contenha 

um agregado periódico de fendas menores que o comprimento de onda, transmite mais luz do que o 

esperado. O agregado de fendas exibe uma eficiência de transmissão que excede a unidade 

(normalizada relativamente à área total das fendas), ou seja, o agregado periódico de fendas 

transmite mais luz que uma fenda macroscopicamente grande com uma área igual à soma de todas 

as fendas menores que o comprimento de onda. Este fenómeno ocorre, em situações em que a 

espessura do metal é superior à profundidade de penetração do campo, devido à existência de 

excitações do tipo plasmão-polaritão. Quando se está perante uma única fenda menor que o 

comprimento de onda, esta transmite a luz com uma eficiência que é menor que a unidade. Esta 

baixa eficiência de transmissão deve-se ao fraco acoplamento das fendas menores que o 

comprimento de onda aos modos de radiação eletromagnética e ao decaimento evanescente do 

campo eletromagnético dentro das fendas [2], [5], [23], [34], [35], [36], [37].   

A descoberta do fenómeno da transmissão ótica extraordinária, por parte de Ebbesen et al., 

refuta a teoria de Bethe. Bethe previu potências de transmissão extremamente pequenas à medida 

que o diâmetro da fenda é menor do que o comprimento de onda da onda eletromagnética incidente 

[2]. 

 

3.5. Teorias da difração  

3.5.1. Teoria da difração escalar de Kirchhoff 

 

A difração descreve o modo como uma onda eletromagnética, que se propaga numa dada 

direcção, se comporta quando encontra um obstáculo. O fenómeno da difração descreve assim a 

reorientação da onda eletromagnética, o modo como a onda contorna o obstáculo e entra na zona de 

sombra geométrica do obstáculo. Kirchhoff foi o primeiro a desenvolver um modelo matemático, que 

integrava os resultados dos trabalhos anteriormente desenvolvidos, entre outros por Huygens e 

Fresnel, numa teoria geral, em 1882. Esta teoria permite descrever a difração, para uma fenda 

existente numa superfície infinitamente pequena e condutora perfeita, com dimensões muito maiores 

que o comprimento de onda da onda eletromagnética incidente.   
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Figura 3.4 – Representação de uma onda plana incidente numa superfície com uma fenda pela qual é 

transmitida [8] 

A equação da onda escalar de Kirchhoff para a região na fenda, em z=0, e no espaço z>0 é 

dada por [8], [38]: 
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  (3.19) 

onde 𝑆 representa toda a superfície, imaginando que se estende para ±∞, segundo as direções de 𝑥 

e 𝑦. O sinal da normal 𝑛 é positivo se a normal apontar para fora do volume fechado à superfície.  

O principal problema da equação (3.19) é que é necessário conhecer, tanto o campo como a 

derivada em relação à normal, no plano da fenda. De modo a poder usar a equação (3.19), são 

utilizadas as aproximações de Kirchhoff: 

- O campo e a derivada da componente do campo normal à superfície é nulo no lado direito 

da superfície opaca, com exceção da fenda (𝜓 = 0 e ∂ 𝜓 ∂⁄ 𝑛 = 0); 

- O valor do campo na fenda é igual ao valor do campo incidente (𝜓 = 𝜓0) [8].  

Esta teoria é baseada na teoria escalar da onda, pelo que não tem em conta os efeitos 

derivados da polarização da luz. No resultado de Kirchhoff, o campo eletromagnético na fenda é o 

mesmo no caso de a superfície opaca não estar presente, caso que, não cumpre as condições-

fronteira de campo elétrico tangencial igual a zero na superfície. Esta teoria apresenta bons 

resultados para fendas com dimensões maiores do que o comprimento de onda, mas deixa de ser 

válida quando a fenda é menor do que o comprimento de onda, pelo fato de a redução da dimensão 

da fenda provocar cada vez mais um encurvamento dos lobos da difração em direção à superfície. As 

teorias da difração para fendas menores do que o comprimento de onda são apresentadas 

seguidamente [23], [38].  
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3.5.2. Teoria da difração de Bethe 

 

O interesse em descrever o fenómeno da difração através de fendas com dimensões 

inferiores ao comprimento de onda da radiação, levou Bethe a desenvolver uma nova teoria da 

difração das ondas eletromagnéticas que abrangesse essa situação. A teoria foi aplicada a uma 

fenda circular numa superfície metálica condutora perfeita. 

Considere-se a figura 3.5, em que a fenda é definida pela condição 𝑥2 + 𝑦2 ≤ 𝑎2, em que a 

corresponde ao raio da fenda e que é menor do que o comprimento de onda. Considera-se a onda 

incidente na fenda com polarização segundo o eixo x e propagando-se no sentido positivo do eixo z.  

  

 

Figura 3.5 – Representação da fenda com dimensões inferiores ao comprimento de onda na 

superfície de um metal condutor perfeito [8] 

As expressões que permitem caracterizar o campo eletromagnético na região da fenda são 

as seguintes [6], [39]: 
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Figura 3.6 – Pela teoria da difração de Bethe: a) Módulo do campo magnético total na região da fenda 

b) Módulo do campo elétrico total na região da fenda [8] 

O resultado de Bethe não é correto, já que implica que o campo elétrico é descontínuo na 

fenda, contrariamente ao que é requerido pelas condições-fronteira. A aproximação de primeira 

ordem de Bethe não satisfaz a condição de 𝐸𝑧 = 0 na região da fenda [ver equação (3.21)] [7]. 

 

3.5.3. Teoria da difração de Bouwkamp 

 

A teoria da difração de Bouwkamp corrige e generaliza a teoria de Bethe. As expressões que 

permitem caracterizar o campo eletromagnético na região da fenda são as seguintes [7], [39]: 
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Onde k representa a constante de propagação.  

 

Figura 3.7 - Pela teoria da difração de Bouwkamp: a) Módulo do campo magnético total na região da 

fenda b) Módulo do campo elétrico total na região da fenda [8] 
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Através da observação das figuras 3.6 e 3.7 e das equações (3.20) e (3.22), o campo 

magnético deduzido por Bouwkamp não sofre alterações, quando comparado com a teoria de Bethe. 

O campo elétrico segundo Bouwkamp cumpre as condições-fronteira e apresenta um resultado 

diferente do apresentado por Bethe. Enquanto o campo elétrico segundo Bethe apresenta o seu valor 

máximo no centro da fenda e apresenta dois mínimos nas extremidades da fenda [figura 3.6 b)], o 

campo elétrico segundo Bouwkamp tem o seu valor máximo, bem como os seus valores mínimos, 

nas extremidades [figura 3.7 b)] [6], [7], [8], [39]. 

Existem duas aproximações na teoria de Bethe-Bouwkamp para a transmissão de luz através 

de uma fenda circular na superfície. Esta superfície é um metal condutor perfeito ideal, pelo que é 

perfeitamente opaca à transmissão de radiação e a sua espessura é considerada infinitamente 

pequena. No entanto, as propriedades da transmissão em fendas reais, isto é, em metais onde se 

considera as suas propriedades óticas, a condutividade finita e a transmissão devem ser 

consideradas. Os filmes metálicos finos usados na banda ótica não podem ser considerados 

superfícies perfeitamente opacas, pelo que a teoria de Bethe-Bouwkamp não é válida [23].  

 

3.5.4. Comparação entre as teorias da difração 

 

A figura 3.8 mostra as principais diferenças entre a teoria clássica da difração, como por 

exemplo a teoria da difração escalar de Kirchhoff, na qual o campo na fenda é igual ao campo 

incidente e as teorias da difração para tamanho da fenda menor do que o comprimento de onda, 

como por exemplo a teoria da difração de Bethe e de Bouwkamp, na qual o campo na fenda não é 

igual ao campo incidente.  

 

Figura 3.8 – Comparação das teorias da difração 

Estas diferenças são bastante importantes no estudo de antenas óticas com tamanho da 

fenda menor do que o comprimento de onda.  
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3.6. Difração de Fresnel 

 

Quando consideramos uma antena ótica a ser iluminada por uma onda plana, distinguem-se 

duas zonas num plano de observação paralelo ao alvo: a região próxima ou de Fresnel e a região 

afastada ou de Fraunhofer. Se o plano de observação estiver muito perto da antena, a imagem da 

fenda é projetada no plano de observação e é facilmente reconhecida notando-se umas franjas 

ligeiras na periferia. Se o plano de observação é movido para distâncias maiores da antena, a 

imagem da fenda torna-se cada vez mais estruturada à medida que as franjas se tornam mais 

proeminentes. Este fenómeno é denominado de difração de Fresnel ou de campo próximo e pode ser 

observado na figura 3.9 (a) (a banda a cinzento nos gráficos representa a dimensão da fenda). Se o 

plano de observação é movido para distâncias ainda maiores, as alterações nas franjas continuam a 

ocorrer. O padrão projetado espalha-se consideravelmente, tendo pouca ou nenhuma semelhança 

com a abertura real. Se a alteração da distância do plano de observação alterar apenas o tamanho do 

padrão e não a sua forma, estamos perante a difração de Fraunhofer ou de campo de radiação. Este 

fenómeno pode ser observado na figura 3.9 (b) [40]. 

 

Figura 3.9 (a) Sucessão de padrões de difração ao aumentar com a distância à fenda (de baixo para 

cima, desde a difração de Fresnel até à difração de Fraunhofer). (b) O campo de radiação pode ser 

observado a uma distância R [40] 
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A difração de Fraunhofer ocorre quando [40]: 

 2b
R


  (3.24) 

Na equação (3.24), R é a distância entre a fenda e o plano de observação, b é o tamanho da 

fenda e λ o comprimento de onda da onda incidente. 

Sendo o interesse desta dissertação de mestrado o campo próximo, o estudo será focado na 

difração por uma ou mais fendas retangulares na zona de Fresnel.  

 

Figura 3.10 – Difração de Fresnel para uma fenda retangular [40] 

 

Na figura 3.10, S representa o ponto da fonte da onda incidente que é difratada pela fenda 

retangular com dimensões 2𝑎 × 2𝑏, localizada à distância 𝜌0. P representa o plano de observação da 

onda difratada a uma distância 𝑟0 da fenda. Por conveniência, o sistema de coordenadas na fenda e 

no plano de observação são escolhidos para ser centrados no eixo ótico que passa pelo centro da 

fenda e normal a este e é denotado pelos eixos (y, z) e (Y,Z), respetivamente. 

O termo dS representa o elemento de área situado num porto arbitrário A com coordenadas 

(y,z). A contribuição das perturbações óticas em P da fonte secundária dS é dada por [40]: 
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27 

 

A função Κ(𝜃) é conhecida como fator de inclinação e é utilizada de modo a descrever a 

direcionalidade da emissão secundária que é dada por [40]: 

 
   

1
1 cos

2
K     (3.26) 

No caso em que as dimensões das fendas são demasiado pequenas em comparação com 𝜌0 

e 𝑟0, podemos definir Κ(𝜃) = 1 e 
1

𝑝𝑟
=

1

𝑝0∙𝑟0
 no coeficiente da amplitude. Tendo em atenção as 

aproximações utilizadas na fase, o teorema de Pitágoras é aplicado nos triângulos SOA e POA da 

figura 3.10 e obtêm-se 𝑝 = √𝑝0
2 + 𝑦2 + 𝑧2 e 𝑟 = √𝑟0

2 + 𝑦2 + 𝑧2. Utilizando as séries binomiais, obtêm-

se [40]: 
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A perturbação em P na sua representação complexa é dada por [40]: 

 
2 2

1 1

( )0

0 0

i t
y z

ik r

P
y z

e
E e dydz

r




 


    (3.28) 

Introduzindo as variáveis u e v definidas por [40]: 
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 (3.29) 

Substituindo a equação (3.27) na equação (3.28) e utilizando as novas variáveis da equação 

(3.29), chega-se à equação [40]: 
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O termo à frente do integral representa a perturbação sem obstrução em P dividido por dois, 

e é denominado de 
�̃�𝑢

2
. O integral é calculado usando duas funções, conhecidas como as integrais de 

Fresnel C(w) e S(w), que  são representadas por [40]: 
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onde w representa tanto u como v. As variáveis u e v são proporcionais às coordenadas y e z, 

respetivamente.  

Os integrais de Fresnel dados pela equação (3.31) já foram estudados extensivamente e são 

dadas por tabelas. O seu interesse deve-se ao factor de [40]: 
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    (3.32) 

Rescrevendo a equação (3.30) utilizando a equação (3.32), obtêm-se [40]: 
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Da equação (3.33), �̃�𝑢 representa a amplitude complexa do campo elétrico não obstruído. A 

irradiância em P é dada por 
�̃�𝑝�̃�𝑝

∗

2
, que por sua vez é dado por [40]: 
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Onde 𝐼𝑢 é a irradiância não obstruída em P [40], [41], [42]. 

A dedução da equação 3.34 é importante, pois é esta a equação que vai ser programada no 

Mathematica, de modo a que os resultados assim obtidos sejam comparados com os resultados 

obtidos através das simulações numéricas efetuadas com o programa COMSOL Multiphysics®. A 

equação 3.34 apenas permite a comparação de resultados obtidos com os dois programas para uma 

nanoantena com uma fenda. 

O estudo da difração de Fresnel para uma fenda tem interesse no estudo de antenas óticas 

nanométricas para utilização em sensores e biossensores.  

Para calcular a difração de Fresnel para duas fendas retangulares, é utilizado o método 

iterativo dos integrais de Fresnel. Assumindo que as fendas estão centradas no sistema de 

coordenadas xy. A origem do sistema de coordenadas O está localizada no centro das duas fendas, 

como se pode observar pela figura 3.11. Os limites laterais da fenda do lado direito estão localizados 

em y=a e y=b, respetivamente, e os limites laterais da fenda do lado esquerdo estão localizados em 

y=-a e y=-b, respetivamente. O limite superior e inferior das fendas estão localizados em z=c e z=-c, 

respetivamente. Neste sistema, a dimensão de cada fenda é de (b-a). Quando a fonte S emite uma 

onda eletromagnética, o campo elétrico no ponto P do plano de observação consiste em duas 

contribuições, uma da fenda do lado direito e a outra da fenda do lado esquerdo. A contribuição do 

campo elétrico total da fenda do lado direito é dado por [43]: 
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Na equação (3.35), os limites 𝑢1 e 𝑢2 são os valores das variáveis que correspondem aos 

limites direito e esquerdo, da fenda do lado direito e os limites 𝑣1 e 𝑣2 são os valores das variáveis 

que correspondem aos dois limites, o superior e o inferior, da fenda do lado direito. 

A contribuição do campo elétrico total da fenda do lado esquerdo é dado por [43]: 
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Na equação (3.36), os limites 𝑢3 e 𝑢4 são os valores das variáveis que correspondem aos 

limites direito e esquerdo, da fenda do lado esquerdo e os valores de 𝑣1 e 𝑣2 são os mesmos que os 

apresentados na equação (3.35).  

O campo elétrico total em P devido à contribuição das duas fendas é a soma da contribuição 

dos campos elétricos das fendas do lado direito e do lado esquerdo, isto é [43]: 
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A irradiância em P é dada por 
�̃�𝑝�̃�𝑝

∗

2
, que por sua vez é dado por [43]: 
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 (3.38) 

Se a toma o valor zero, então estamos perante o caso de uma fenda retangular com 

dimensão 2b. Neste caso, 𝑢1 e 𝑢3 são zero e consequentemente também 𝐶(𝑢1), 𝐶(𝑢3), 𝑆(𝑢1) e 𝑆(𝑢3) 

são zero. Isto leva a que a equação (3.38) se reduza à equação (3.34). Pela equação (3.38), pode-se 

concluir que para calcular a intensidade no ponto P é necessário avaliar 12 integrais de Fresnel [43].  
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Figura 3.11 - Difração de Fresnel para duas fendas retangulares [43] 

A dedução da equação 3.38 é importante pois é esta a equação que vai ser programada no 

Mathematica, de modo a que os resultados assim obtidos sejam comparados com os obtidos através 

das simulações numéricas efetuadas com o programa COMSOL Multiphysics®. A equação 3.34 

apenas permite a comparação de resultados obtidos nos dois programas de uma nanoantena com 

duas fendas. 
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Capítulo 4 

4. Resultados da simulação de uma antena ótica com uma fenda 

 

Para a realização das simulações, consideram-se as seguintes condições: 

 Uma onda eletromagnética incidente, com um comprimento de onda de 1550 nm, na banda 

dos infravermelhos. Este comprimento de onda representa uma energia de fotão de ℏ𝜔 ∼

0.8 𝑒𝑉, com valor da constante de Planck normalizada de ℏ = 6.582 × 10−16 𝑒𝑉 ∙ 𝑠; 

 Admitiu-se que a fonte de sinal está a uma distância de 10λ da antena ótica nanométrica;  

 A estrutura onde a onda plana incide é uma estrutura dielétrico/metal/dielétrico com 

dimensões de 60 µm de comprimento e 20λ de largura;  

 O metal utilizado é o ouro, com uma espessura de 300 nm.  

Neste capítulo 4, analisa-se o caso de uma nanoantena com uma fenda. As dimensões da 

fenda têm três valores possíveis: igual ao dobro do comprimento de onda (2λ), igual ao comprimento 

de onda (λ) e muito menor do que o comprimento de onda (λ/10). Foram utilizados dois modelos para 

o ouro, o modelo de Drude-Lorentz utilizado em [8] e o modelo de Rakic .  

 Os resultados das simulações para o campo próximo foram obtidos pela colocação de uma 

sonda à distância de 1.40 µm do metal. Para a comparação e validação de resultados de acordo com 

os resultados obtidos em [8], são também obtidos os resultados na zona de Fraunhofer, com a 

colocação de uma sonda à distância do metal de 10λ. Os instantes de tempo escolhidos e 

apresentados nos gráficos das simulações obtidas através do programa COMSOL Multiphysics®, 

desde o capítulo 4 ao capítulo 6, correspondem ao valor máximo da irradiância no campo próximo e 

no campo de radiação. 

Os resultados são obtidos através das simulações efetuadas pelo programa COMSOL 

Multiphysics®, que utiliza o método de elementos finitos, sob a forma de gráficos. Os gráficos 

apresentados são curvas de nível que representam a irradiância ao longo do espaço e do tempo e 

com os valores de y (observar figura 4.1) a variar entre [-30,30] µm. O valor utlizado no programa 

COMSOL Multiphysics® do campo elétrico incidente 𝐸0 é, em módulo, igual a 10
-6

 V/m. A irradiância 

é caracterizada pelo quadrado do módulo do campo elétrico total 𝑬 normalizado ao campo elétrico 

incidente |𝑬/𝐸0|2. Esta normalização permite verificar se a radiação que atravessou a fenda é 

superior ou inferior a 1 e verificar, ou não, a existência de transmissão ótica extraordinária. 

Através das simulações efetuadas com o programa Mathematica obtiveram-se os resultados 

teóricos com o intuito de validar os resultados obtidos através das simulações numéricas efetuadas 

pelo programa COMSOL Multiphysics®. Esta comparação é feita desde o capítulo 4 até ao capítulo 6.   
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4.1. Estrutura dielétrico/metal condutor perfeito/dielétrico 

 

Nas simulações que se seguem, utilizou-se como dielétrico o ar e considerou-se um metal 

condutor perfeito, ou seja, permitividade elétrica igual a um e condutividade elétrica igual a infinito (foi 

utilizado um valor igual a 1020 S/m nas simulações efetuadas no programa COMSOL Multiphysics®).  

O padrão da difração e os resultados do máximo da irradiância para o campo de radiação e 

considerando as diferentes dimensões de fenda obtidos pelo programa COMSOL Multiphysics®, 

respetivamente, são os seguintes: 

 

Figura 4.1 – Resultados de simulação, para o campo de radiação, obtidos pelo programa COMSOL 

Multiphysics®, considerando uma fenda com dimensão igual a 2λ. 

 

 

Figura 4.2 – Resultados de simulação, para o campo de radiação, obtidos pelo programa COMSOL 

Multiphysics®, considerando uma fenda com dimensão igual a λ. 
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Figura 4.3 - Resultados de simulação, para o campo de radiação, obtidos pelo programa COMSOL 

Multiphysics®, considerando uma fenda com dimensão igual a λ/10. 

 

Pela observação dos resultados numéricos das figuras 4.1, 4.2 e 4.3, verifica-se que quanto 

menor for a dimensão da fenda em relação ao comprimento de onda, menor será a irradiância do 

campo elétrico na zona de Fraunhofer. Estes resultados são idênticos aos resultados apresentados 

em [8] para o campo de radiação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

Os resultados obtidos, na mesma simulação, para o campo próximo são os seguintes: 

 

Como se pode constatar pela figura 4.4 e comparando com as figuras 4.1, 4.2 e 4.3, obtemos 

padrões de difração semelhantes. Com a diminuição da dimensão da fenda também se verifica uma 

diminuição da irradiância e um aumento dos lobos secundários. Comparando os resultados obtidos 

para a irradiância do campo próximo com os do campo de radiação, verifica-se que se obtêm valores 

de irradiância maiores para o campo próximo, como seria de esperar. Pelo padrão da difração, visível 

na figura 4.3 e na figura 4.4, pode-se observar um grande número de lobos secundários, ou seja, não 

se verifica um padrão de difração definido como os que se pode observar pelas figuras 4.1 e 4.2. Na 

figura 4.4 é possível distinguir o lobo principal dos lobos secundários.  

Segundo Bethe, para uma fenda circular isolada com diâmetro a e iluminada por uma onda 

eletromagnética com comprimento de onda λ, tal que λ>a, (fenda com dimensões menores do que o 

comprimento de onda), deve-se prever uma menor transmissão da onda eletromagnética do que seria 

de esperar com o modelo de Kirchoff. Através da tabela 2, é possível observar uma fraca transmissão 

da onda eletromagnética incidente, para fendas menores que o comprimento de onda. Para uma 

Figura 4.4 - Resultados da simulação, para o campo próximo, obtidos pelo programa COMSOL 

Multiphysics®, considerando a) uma fenda com tamanho igual a 2λ, b) uma fenda com tamanho igual a λ e 

c) uma fenda com tamanho igual a λ/10. 
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fenda maior e igual ao comprimento de onda, para o campo próximo, já se observa o fenómeno da 

transmissão ótica extraordinária [6].  

A partir das figuras 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, foram obtidos os resultados para o máximo da 

irradiância apresentada, seguidamente, na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Resultados de simulação obtidos pelo programa COMSOL Multiphysics® para o máximo 

da irradiância para o campo próximo e de radiação 

Distância da sonda à fenda 1.40 µm 10  

Dimensão da fenda 2𝜆 𝜆  𝜆
10⁄   2𝜆 𝜆  𝜆

10⁄   

Irradiância 1.42 1.02 0.0450 0.480 0.125 0.00420 

 

4.2. Estrutura dielétrico/metal/dielétrico 

 

Neste capítulo, os valores obtidos, para o modelo de Drude-Lorentz e para o modelo de Rakic 

estão divididos em duas partes. Na primeira parte apenas se considera a componente real da 

permitividade elétrica (material sem perdas, 𝜀 = 𝜀𝑟) e na segunda parte considera-se também a 

componente imaginária (𝜀 = 𝜀𝑟 + 𝑗𝜀𝑖). A permitividade elétrica, para um comprimento de onda de 1550 

nm, segundo o modelo Rakic é de −96.957 + 𝑖 ∙ 11.504, para os valores de B-B, e de −93.069 + 𝑖 ∙

11.108, para os valores de D-L (com os parâmetros apresentados na tabela 1) [9]. 

Os resultados obtidos para as duas partes, para o campo próximo e de radiação encontram-

se apresentados nas tabelas seguintes, respetivamente: 

 

Tabela 3 – Resultados de simulação obtidos pelo programa COMSOL Multiphysics® para o máximo 

da irradiância para o campo próximo 

 Modelo D-L Modelo de Rakic (D-L) Modelo de Rakic (B-B) 

Dimensão da fenda 2𝜆 𝜆  𝜆
10⁄   2𝜆 𝜆  𝜆

10⁄   2𝜆 𝜆  𝜆
10⁄   

1ª parte 2.00 2.20 0.110 1.53 2.00 0.140 1.51 1.42 0.110 

2ª parte 2.40 2.50 0.100 1.62 1.52 0.0850 1.22 1.90 0.125 
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Tabela 4 - Resultados de simulação obtidos pelo programa COMSOL Multiphysics® para o máximo 

da irradiância para o campo de radiação 

 Modelo D-L Modelo de Rakic (D-L) Modelo de Rakic (B-B) 

Dimensão da fenda 2𝜆 𝜆  𝜆
10⁄   2𝜆 𝜆  𝜆

10⁄   2𝜆 𝜆  𝜆
10⁄   

1ª parte 0.820 0.220 0.00600 0.680 0.270 0.00950 0.840 0.220 0.00700 

2ª parte 1.10 0.260 0.00540 0.650 0.170 0.00550 0.670 0.190 0.00620 

Nas tabelas 3 e 4, a primeira parte corresponde a 𝜀 = 𝜀𝑟 = −93.069 e 𝜀 = 𝜀𝑟 = −96.957, 

respetivamente, para o modelo de Rakic (dois modelos). A segunda parte corresponde a 𝜀 =

−93.069 + 𝑖 ∙ 11.108 e 𝜀 = −96.957 + 𝑖 ∙ 11.504, respetivamente, para o modelo de Rakic (dois 

modelos). 

Utilizando a permitividade elétrica complexa do metal recorrendo ao modelos de D-L e ao de 

Rakic, para os dois conjuntos de valores dos modelos referidas na seção 3.3, com o programa 

COMSOL Multiphysics®, ou seja, tendo em conta que a permitividade elétrica varia com a frequência 

da onda incidente, obtêm-se os resultados apresentados nas tabelas 2 e 3.  

Pela observação dos resultados obtidos na secção 4.1, quando se considera o metal como 

condutor perfeito, apresentados na tabela 3, e pela observação dos resultados agora obtidos, que se 

encontram apresentados nas tabelas 3 e 4, nos quais se consideram as propriedades óticas dos 

metais, isto é, a permitividade elétrica é caracterizada pelo modelo de D-L e pelo modelo de Rakic, 

verifica-se, tanto a nível de campo próximo como de campo de radiação, um aumento da irradiância. 

O aumento da irradiância e consequentemente a ocorrência do fenómeno da transmissão ótica 

extraordinária (pela observação da tabela 3, verifica-se valores da irradiância maior do que um) tem 

que ver com o fato da componente real da permitividade elétrica estar relacionada com a capacidade 

de um material armazenar energia ou reemiti-la, a componente imaginária da permitividade elétrica 

estar relacionada com a dissipação/absorção de energia no meio, devido ao aparecimento dos 

plasmões polaritões superficiais. Outra razão deste aumento da irradiância deve-se ao fato de o metal 

deixar de ser opaco à transmissão de luz, isto é, o metal já não é condutor perfeito. 

As diferenças entre o modelo de D-L, apresentado em [8], e o modelo de Rakic com os 

valores do modelo de D-L deve-se ao fato de, no primeiro caso, a componente dois da permitividade 

elétrica (equação 3.13) ser truncada até ao segundo termo (j=2), e no segundo caso, a componente 

dois da permitividade elétrica ser truncada até ao quinto termo (j=5) [9].  

A redução dos máximos da irradiância observados entre a tabela 3 e 4, ou seja, do campo 

próximo para o campo de radiação, deve-se ao aumento da distância à fenda que causa um 
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decaimento dos plasmões polaritões superficiais.  

Quando se adiciona a componente imaginária da permitividade elétrica, nota-se um aumento 

no campo próximo (tabela 3). Este aumento é visível no modelo de D-L, para fendas com dimensões 

de 2λ e λ, no modelo de Rakic (D-L) para fendas com dimensões de 2λ e no modelo de Rakic (B-B) 

para fendas com dimensões de λ e λ/10. O modelo de Rakic (B-B), para a segunda parte, apresentam 

os valores mais elevados de irradiância quando comparado com o modelo de Rakic (D-L). Pelo fato 

de o modelo de Rakic (B-B) apresentar uma componente imaginária da permitividade elétrica mais 

elevada, há uma maior absorção de energia pelo meio. Os resultados obtidos com os metais 

caracterizados pela permitividade elétrica complexa são os mais importantes. 

A maior diferença nos resultados é visível nas antenas de fendas com dimensões muito 

menores do que o comprimento de onda. Verifica-se uma menor transmissão da onda 

eletromagnética incidente quando comparado com antenas de fendas com dimensões iguais a 2λ e λ. 

Esta fraca transmissão foi prevista pela teoria da difração de Bethe-Bouwkamp. 

O modelo que vai ser utilizado nas fases seguintes desta dissertação de mestrado é o modelo 

de Rakic (B-B). Isto deve-se ao fato de ser o modelo que melhor caracteriza as propriedades óticas 

dos metais, especialmente as absorções interbanda, como foi estudado na secção 3.3 [9].  

Os resultados obtidos para a segunda parte da estrutura dielétrico/metal/dielétrico, através do 

programa COMSOL Multiphysics®, que permitiram obter os valores apresentados nas tabelas 2 e 3, 

para o modelo de Rakic com os valores do modelo de B-B são os que se apresentam seguidamente, 

nas figuras 4.5 e 4.6.  

 

Figura 4.5 - Resultados de simulação, para o campo de radiação, obtidos pelo programa COMSOL 

Multiphysics®, considerando a) uma fenda com tamanho igual a 2λ, b) uma fenda com tamanho igual 

a λ e c) uma fenda com tamanho igual a λ/10 
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 Para a zona próxima, foram ainda obtidos os resultados para uma região muito próxima da 

fenda, a 0.0967 µm de modo a verificar-se as “franjas”, que foram estudadas no capítulo anterior na 

difração de Fresnel. Ou seja, para a zona de Fresnel são considerados dois planos de observação: 

1. A uma distância de 1.40 µm da fenda; 

2. A uma distância de 0.0967 µm da fenda. 

Na figura 4.6, os gráficos na coluna i) representam os resultados de simulação, obtidos para o 

máximo da irradiância, através do COMSOL Multiphysics®, no primeiro plano de observação e os 

gráficos na coluna ii) representam os resultados de simulação obtidos para o máximo da irradiância, 

através do COMSOL Multiphysics®, no segundo plano de observação. 
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Figura 4.6 - Resultados de simulação, para o campo próximo, obtidos pelo programa COMSOL 

Multiphysics®, considerando a) uma fenda com tamanho igual a 2λ, b) uma fenda com tamanho igual 

a λ e c) uma fenda com tamanho igual a λ/10, obtidos i) no primeiro plano de observação e ii) no 

segundo plano de observação 

 

  Através do programa Mathematica, foram programadas as equações da irradiância através 

da difração de Fraunhofer (equações que são apresentadas em [8]), para confirmar os resultados 

obtidos na zona de radiação e através da difração de Fresnel, para confirmar os resultados obtidos na 

zona próxima. A equação 3.34, presente no capítulo 3, representa a equação da irradiância, a 3D, 

num certo plano de observação. Esta foi a equação utilizada no programa Mathematica, que permite 
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obter os gráficos 3D presentes nas figuras 4.8 e 4.9. A equação que permite obter os gráficos 2D, 

também presente nas figuras 4.8 e 4.9, é deduzida através da equação 3.34 e considerando a fenda 

retangular como infinita na direção z (ver figura 4.3), visto que os gráficos resultantes das simulações 

efetuadas no COMSOL são apresentados com as mesmas aproximações. Sabendo que, através das 

equações de Fresnel, 𝐶(∞) = 𝑆(∞) = 0.5 e 𝐶(−∞) = 𝑆(−∞) = −0.5. Assim, através da equação 3.34 

obtêm-se a seguinte equação: 
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 (4.1) 

  A equação (4.1) permite obter os gráficos 2D apresentados nas figuras 4.8 e 4.9. Nestes 

gráficos estão representados a dimensão da fenda através da existência de duas linhas a tracejado.  

Os resultados de simulação obtidos através do programa Mathematica, para a zona de 

Fraunhofer e para os dois planos de observação na zona de Fresnel, são os seguintes, 

respetivamente:

 

Figura 4.7 - Resultados de simulação, para o campo de radiação, obtidos pelo programa 

Mathematica, considerando a) uma fenda com tamanho igual a 2λ, b) uma fenda com tamanho igual a 

λ e c) uma fenda com tamanho igual a λ/10 
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Figura 4.8 - Resultados de simulação, para o campo próximo, a uma distância de 1.40 µm da fenda, 

obtidos pelo programa Mathematica, considerando a) uma fenda com tamanho igual a 2λ, b) uma 

fenda com tamanho igual a λ e c) uma fenda com tamanho igual a λ/10 

 

 

Figura 4.9 - Resultados de simulação, para o campo próximo, a uma distância de 0.0967 µm da 

fenda, obtidos pelo programa Mathematica, considerando a) uma fenda com tamanho igual a 2λ, b) 

uma fenda com tamanho igual a λ e c) uma fenda com tamanho igual a λ/10 

 

Através da figura 4.5 e 4.7, podemos observar que os padrões são bastante semelhantes 

para o caso da fenda maior do que o comprimento de onda. Para o caso da fenda igual e muito 

menor do que o comprimento de onda, pela teoria (figura 4.7), podemos observar um aumento do 
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lobo principal, e nas simulações (figura 4.5) através do aumento do número de lobos secundários. 

Estas diferenças são devidas às aproximações realizadas no cálculo da difração na aproximação de 

Fraunhofer. Estas aproximações introduzem erros no cálculo da irradiância à distância de 10λ. Daí se 

ter um aumento dos lobos secundários no padrão da difração dado pelas simulações numéricas do 

programa COMSOL (figura 4.5). No padrão da difração dado pelas simulações do programa 

Mathematica (figura 4.7) apenas se verifica um aumento do lobo principal e não um aumento dos 

lobos secundários. 

Através das figuras 4.6 i) e 4.8, podemos observar padrões de difração bastante 

semelhantes, para o caso da fenda maior e igual ao comprimento de onda. Para o caso da fenda 

muito menor do que o comprimento de onda, observamos pela teoria (figura 4.8) um aumento do lobo 

principal, e nas simulações (figura 4.6) verifica-se um aumento do número de lobos secundários. Aqui 

podemos justificar estas diferenças devido a erros numéricos que se devem ao fato de as malhas 

serem criadas automaticamente para o COMSOL. Também se verifica que, para uma dimensão de 

fenda muito menor que o comprimento de onda [figura 4.6 i)], o máximo se encontra no lobo 

secundário e não no lobo principal, pelo fato de, os picos de transmissão serem muito estreitos e o 

método numérico do programa COMSOL não consiga “apanhar” o máximo. Podemos também 

observar, tanto na teoria como nas simulações, uma diminuição significativa do valor da irradiância, 

para a fenda muito menor do que o comprimento de onda, como seria de esperar de acordo com a 

teoria de Bethe-Bouwkamp.  

Através das figuras 4.6 ii) e 4.9, podemos observar a similaridade dos padrões de difração 

para qualquer uma das fendas. Podemos também observar a existência das “franjas” que 

desaparecem à medida que a dimensão da fenda diminui. Também se observa uma diminuição dos 

valores da irradiância, apesar de estes não coincidirem. É de esperar que a imagem obtida se 

assemelhe ao “desenho” da antena. Os picos de transmissão encontram-se “em frente” a cada uma 

das fendas. Isto deve-se ao fato de o plano de observação ser muito menor do que o comprimento de 

onda.  

Assim, devido aos erros numéricos introduzidos pelo programa COMSOL, vão alterar-se as 

dimensões da estrutura utilizada (diminuição do comprimento e da largura), para que seja possível 

aumentar o número de elementos utilizados nas malhas utilizadas no programa COMSOL, de modo a 

diminuir os erros numéricos. 

 

4.3. Otimização de resultados 

 

Para este estudo, foi utilizado a permitividade elétrica complexa utilizada na secção 4.2. 

Consideraram-se os dois casos seguintes: 
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1. Num primeiro caso, as simulações no programa COMSOL Multiphysics® foram efetuadas 

utilizando uma estrutura dielétrico/metal/dielétrico com dimensões de 60 µm de comprimento 

e 20λ de largura. O metal tem uma fenda, com 60 µm de comprimento e 300 nm de 

espessura. Esta foi a estrutura utilizada na secção 4.2;  

2. Num segundo caso, foi utilizada uma estrutura dielétrico/metal/dielétrico com dimensões de 

10λ de comprimento e 20λ de largura. O metal tem uma fenda com 10λ de comprimento e 

300 nm de espessura.   

O COMSOL Multiphysics® utiliza o método dos elementos finitos para calcular o campo 

elétrico, pelo que, o programa necessita de definir malhas para resolver o sistema de equações do 

campo eletromagnético que descreve o problema e posteriormente calcular a irradiância. Na primeira 

estrutura, foram utilizadas as malhas, já definidas automaticamente pelo programa, com elementos 

triangulares. Consideraram as malhas de categorias 6 a 9 em que a 6 tem uma densidade mínima de 

elementos, aumentando essa densidade até à malha 9. 

Para este estudo, apenas se considerou uma fenda com dimensão igual a 2λ (para diminuir o 

tempo de computação), de modo a verificar qual a melhor malha a utilizar e para que valores tendem 

os resultados obtidos. Para o primeiro caso o tempo de computação para a malha 9 foi de uma hora, 

para a malha 8 foi de vinte minutos, para a malha 7 foi de quinze minutos e para a malha 6 foi de dez 

minutos. Para o segundo caso, o tempo de computação para a malha 9 foi de três horas, para a 

malha 8 de uma hora, para a malha 7 de quarenta minutos e para a malha 6 de vinte minutos. Estas 

diferenças derivam do fato de que, quanto mais elementos a malha conter, maior é o tempo de 

computação para o cálculo da irradiância.  
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A forma física das malhas, definidas automaticamente pelo COMSOL Multiphysics®, para o 

primeiro caso e para o segundo caso são os seguintes, respetivamente: 

 

Figura 4.10 – Forma física, no COMSOL Multiphysics®, do primeiro caso, para as malhas a) 6, b) 7, 

c) 8 e d) 9 

 

Figura 4.11 – Forma física, no COMSOL Multiphysics®, do segundo caso, para as malhas a) 6, b) 7, 

c) 8 e d) 9 
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É possível observar, através das figuras 4.10 e 4.11, que, com a diminuição dos tamanhos da 

estrutura em estudo, isto é, a diminuição da estrutura do primeiro caso para o segundo caso, leva a 

que o tamanho dos elementos diminua e que haja mais elementos (ver tabela 5). Consequentemente, 

como há mais elementos, o cálculo numérico resultante do programa COMSOL é mais eficiente. 

As malhas são definidas pelos seguintes parâmetros: tamanho máximo dos elementos, 

tamanho mínimo dos elementos, taxa máxima de crescimento de elementos, fator de curvatura e 

resolução de regiões estreitas. O tamanho máximo dos elementos serve para limitar o tamanho dos 

elementos. O tamanho mínimo dos elementos serve para especificar o tamanho mínimo permitido. A 

taxa máxima de crescimento de elementos determina a taxa máxima a que um elemento pode 

crescer numa região com elementos pequenos para uma região com elementos grandes. Este valor 

deve ser superior a um. Por exemplo, com uma taxa máxima de crescimento dos elementos de 1.5, o 

tamanho do elemento pode crescer até 50% de um elemento para outro. O fator de curvatura é 

utilizado para determinar o tamanho dos elementos-fronteira, comparado à curvatura do limite 

geométrico (é a proporção entre o tamanho do elemento e o raio da curvatura). O raio de curvatura 

multiplicado pelo fator de curvatura dá o tamanho do elemento máximo permitido ao longo da 

fronteira. Um fator de curvatura menor origina uma malha mais fina ao longo das fronteiras curvas. A 

resolução de regiões estreitas é utilizada para controlar o número de camadas de elementos que são 

criadas em regiões estreitas. Um valor mais elevado origina uma malha mais fina em regiões 

estreitas. Se o valor deste parâmetro for menor que um, o gerador da malha poderá criar elementos 

que são anisotrópicos em tamanho nas regiões estreitas [44]. 

A tabela abaixo apresenta, para os dois casos, e para cada uma das malhas, os valores dos 

parâmetros que as definem: 

Tabela 5 - Diferentes parâmetros das malhas para os dois casos 

Tamanho elementos 

1º caso 2º caso 

Malha 
9 

Malha 
8 

Malha 
7 

Malha 
6 

Malha 
9 

Malha 8 Malha 7 
Malha 

6 

Tamanho máximo 
elementos [µm] 

0.6 1.2 2.22 3.18 0.31 0.62 1.15 1.64 

Tamanho mínimo 
elementos [µm] 

0.0012 0.0045 0.0075 0.018 6.2e-4 0.00233 0.00388 0.0093 

Taxa máxima de 
crescimento de 

elementos 
1.1 1.2 1.25 1.3 1.1 1.2 1.25 1.3 

Fator de curvatura 0.2 0.25 0.25 0.3 0.2 0.25 0.25 0.3 

Resolução de regiões 
estreitas 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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Através dos valores apresentados na tabela 5, pode-se verificar que os valores sombreados a 

cinzento apresentam um tamanho menor do que o comprimento de onda de 1550 nm. Através das 

imagens 4.10 e 4.11, pode-se observar que à medida que se afasta da nanoantena, o tamanho dos 

elementos aumenta.  

Para o primeiro caso, foram utilizados dois modelos dos três modelos apresentados 

anteriormente, os modelos de Drude-Lorentz e de Rakic (B-B). Para cada simulação são obtidos os 

valores da irradiância na zona próxima e na zona de radiação para uma malha. Para verificar a 

veracidade dos resultados e para ver para que valores de irradiância tendem, para cada malha foram 

realizadas quatro simulações diferentes. Pelo que, para cada modelo foram efetuadas dezasseis 

simulações diferentes, dando um total de trinta e duas simulações diferentes. Os resultados obtidos 

pelo programa COMSOL Multiphysics®, para a primeira simulação efetuada para cada malha no 

primeiro caso, utilizando o modelo de D-L, são os seguintes: 

 

Figura 4.12 – Resultados de simulação no primeiro caso utilizando o modelo de D-L, para o campo de 

radiação, obtidos pelo programa COMSOL Multiphysics®, considerando as malhas a) 6, b) 7, c) 8 e d) 

9 
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Figura 4.13 - Resultados de simulação no primeiro caso utilizando o modelo de D-L, para o campo 

próximo, obtidos pelo programa COMSOL Multiphysics®, considerando as malhas a) 6, b) 7, c) 8 e d) 

9  

Os resultados obtidos pelo programa COMSOL Multiphysics®, para a primeira simulação 

efetuada para cada malha no primeiro caso, utilizando o modelo de Rakic (B-B), são os seguintes: 

 

Figura 4.14 - Resultados de simulação no primeiro caso utilizando o modelo de Rakic (B-B), para o 

campo de radiação, obtidos pelo programa COMSOL Multiphysics®, considerando as malhas a)6, 

b)7, c)8 e d)9 
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Figura 4.15 - Resultados de simulação no primeiro caso utilizando o modelo de Rakic (B-B), para o 

campo próximo, obtidos pelo programa COMSOL Multiphysics®, considerando as malhas a)6, b)7, 

c)8 e d)9   

 

Para o segundo caso, foram utilizados os mesmos modelos que os usados no primeiro caso. 

Para cada simulação são obtidos os valores da irradiância na zona próxima e na zona de radiação 

para uma malha. Para verificar a veracidade dos resultados e para ver para que valores de irradiância 

tendem, para cada malha foram realizadas duas simulações diferentes. Pelo que, para cada modelo 

foram efetuadas oito simulações diferentes, dando um total de dezasseis simulações diferentes para 

o segundo caso. Neste caso, foram efetuadas menos simulações, pois para a malha 9, o tempo de 

computação aumentou de uma hora para três horas, assim como também aumentou para as outras 

malhas. Este aumento deve-se ao aumento do número de elementos utilizados no programa 

COMSOL. 
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Os resultados obtidos pelo programa COMSOL Multiphysics®, para a primeira simulação 

efetuada para cada malha no segundo caso, utilizando o modelo de D-L, são os seguintes: 

 

Figura 4.16 - Resultados de simulação no segundo caso utilizando o modelo de D-L, para o campo de 

radiação, obtidos pelo programa COMSOL Multiphysics®, considerando as malhas a)6, b)7, c)8 e d)9 

 

Figura 4.17 - Resultados de simulação no segundo caso utilizando o modelo de D-L, para o campo 

próximo, obtidos pelo programa COMSOL Multiphysics®, considerando as malhas a)6, b)7, c)8 e d)9  
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Os resultados obtidos pelo programa COMSOL Multiphysics®, para a primeira simulação 

efetuada para cada malha no segundo caso, utilizando o modelo de Rakic (B-B), são os seguintes: 

 

Figura 4.18 - Resultados de simulação no segundo caso utilizando o modelo de Rakic (B-B), para o 

campo de radiação, obtidos pelo programa COMSOL Multiphysics®, considerando as malhas a)6, 

b)7, c)8 e d)9 

 

Figura 4.19 - Resultados de simulação no primeiro caso utilizando o modelo de Rakic (B-B), para o 

campo próximo, obtidos pelo programa COMSOL Multiphysics®, considerando as malhas a)6, b)7, 

c)8 e d)9  
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Através dos valores do máximo da irradiância apresentado nas figuras 4.12, 4.13, 4.14 e 4.15 

(para a primeira simulação do primeiro caso) e os valores máximos da irradiância das restantes 

simulações efetuadas (para o primeiro caso e que não são apresentadas nesta dissertação), 

apresenta-se a tabela 6. Através dos valores do máximo da irradiância apresentado nas figuras 4.16, 

4.17, 4.18 e 4.19 (para a primeira simulação do segundo caso) e os valores máximos da irradiância 

das restantes simulações efetuadas (para o segundo caso e que não são apresentadas nesta 

dissertação), apresenta-se a tabela 7. 
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Tabela 6 - Resultados de simulação obtidos pelo programa COMSOL Multiphysics® para o máximo 

da irradiância para o campo próximo e o campo de radiação, no primeiro caso 

Distância à 

fenda 

Nº da 

simulação 

Nº 

Malha 

Máximo da irradiância 

para modelo de D-L 

Máximo da irradiância para 

modelo de Rakic (B-B) 

10  

1 

6 0.00620 0.00600 

7 0.400 0.450 

8 0.850 0.700 

9 0.820 0.600 

2 

6 0.00500 0.00470 

7 0.420 0.360 

8 0.770 1.05 

9 0.620 1.00 

3 

6 0.00460 0.00500 

7 0.520 0.380 

8 0.900 0.900 

9 0.840 0.720 

4 

6 0.00420 0.00450 

7 0.390 0.420 

8 0.610 0.850 

9 0.750 0.690 

10


 

1 

6 0.0220 0.0250 

7 4.40 3.60 

8 2.90 2.30 

9 1.80 1.50 

2 

6 0.0220 0.0250 

7 3.30 2.60 

8 2.40 2.40 

9 1.80 1.30 

3 

6 0.0250 0.0170 

7 3.40 4.30 

8 2.40 2.40 

9 1.60 1.40 

4 

6 0.0260 0.0280 

7 3.20 2.80 

8 2.20 2.50 

9 1.30 2.30 
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Tabela 7 - Resultados de simulação obtidos pelo programa COMSOL Multiphysics® para o máximo 

da irradiância para o campo próximo e o campo de radiação, no segundo caso 

Distância à 

fenda 

Nº da 

simulação 

Nº 

Malha 

Máximo da irradiância 

para modelo de D-L 

Máximo da irradiância para 

modelo de Rakic (B-B) 

10  

1 

6 0.600 0.340 

7 0.770 0.800 

8 0.400 0.400 

9 0.380 0.380 

2 

6 0.400 0.430 

7 1.40 0.850 

8 0.440 0.380 

9 0.360 0.360 

10


 

1 

6 1.80 1.35 

7 1.50 1.50 

8 1.30 1.51 

9 1.20 1.13 

2 

6 1.10 1.25 

7 3.20 2.10 

8 1.35 1.30 

9 1.20 1.20 

 

Através das figuras 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 e 4.19, podemos observar que as 

malhas 8 e 9, são as que apresentam os padrões de difração que mais se aproximam da teoria 

(figuras 4.7, 4.8 e 4.9), tanto para os valores da irradiância na zona próxima, como na zona de 

radiação. Isto deve-se ao fato, de estas duas malhas apresentarem os tamanhos máximos e mínimos 

dos elementos menores do que o comprimento de onda. 

Através da tabela 6, apenas se verifica uma maior discrepância de resultados entre a malha 6 

e as restantes malhas. Para os valores da irradiância na zona próxima, podemos verificar um grande 

aumento na malha 7 e à medida que se passa para a malha 8 e 9, há uma diminuição da irradiância. 

Os valores da irradiância são bastante próximos para as malhas 7, 8 e 9. 

Através da tabela 7, pode-se observar que, para qualquer uma das malhas, se verifica valores 

próximos da irradiância para a zona de radiação e para a zona próxima, com excepção da segunda 

simulação efetuada relativamente aos valores da irradiância para a zona próxima na malha 7. 

A diferença de resultados da irradiância entre malhas e dentro da própria malha deve-se a 
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erros numéricos do programa COMSOL Multiphysics®, devido à criação de malhas automaticamente 

e diferentes entre si. Estes erros também levam a padrões de difração bastante diferentes dos 

apresentados pelo programa Mathematica na secção anterior.  

Sendo o modelo de Rakic com os valores do modelo de B-B, o que melhor caracteriza as 

propriedades óticas dos metais, como já foi explicado anteriormente, este será o modelo que irá ser 

utilizado ao longo desta dissertação de mestrado.   

Através dos valores apresentados, para o campo próximo, nas tabelas 5 e 6, obtêm-se os 

seguintes gráficos: 

 

Figura 4.20 – a) Gráfico dos valores do máximo da irradiância, no primeiro caso, para o modelo de 

Rakic e no campo próximo e b) Gráfico dos valores do máximo da irradiância, no segundo caso, para 

o modelo de Rakic e no campo próximo 

Através do gráfico da figura 4.20 a), determinou-se o desvio padrão igual a 1.315 e o erro 

padrão igual a 0.329. Através do gráfico da figura 4.20 b), determinou-se o desvio padrão igual a 

0.3065 e o erro padrão igual a 0.1084. 

Sendo o interesse desta dissertação de mestrado o campo próximo, os valores do máximo da 

irradiância dos gráficos das figuras 4.20 e 4.21 são os obtidos para o campo próximo. Apesar de 

terem sido realizadas poucas simulações, principalmente devido aos elevados tempos de 

computação, podemos reparar pelos gráficos das figuras 4.20 a) e 4.20 b) que os resultados da 

irradiância das malhas 8 e 9 são bastante próximos. Pelo que, será utilizada, posteriormente, a malha 

9, por apresentar um maior número de elementos na criação das malhas, e a estrutura utilizada será 

a estrutura estudada no segundo caso, pelo fato de ser aquela que apresenta menor desvio padrão e 

menor erro padrão e a que apresenta o maior número de elementos para o cálculo numérico da 

irradiância através do programa COMSOL, diminuindo assim os erros numéricos.  
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Capítulo 5 

5. Resultados da simulação de um agregado de fendas 

 

Os resultados apresentados neste capítulo foram obtidos em condições semelhantes às do 

capítulo anterior, ou seja, com estruturas semelhantes e com fendas de igual dimensão, embora em 

número superior, e com uma excitação ótica com o mesmo comprimento de onda. Isto quer dizer que 

foi utilizada uma estrutura dielétrico/metal/dielétrico com dimensões de 10λ de comprimento e 20λ de 

largura. O metal é uma nano-antena com 10λ de comprimento e 300 nm de espessura, com uma 

permitividade elétrica de, segundo o modelo de B-B, −96.957 + 𝑖 ∙ 11.504. Utilizou-se um 

comprimento de onda da onda eletromagnética incidente, de 1550 nm. As dimensões das fendas têm 

três valores possíveis: igual ao dobro do comprimento de onda (2λ), igual ao comprimento de onda (λ) 

e muito menor do que o comprimento de onda (λ/10). O novo elemento é o espaçamento entre 

fendas, que apresenta as mesmas dimensões que as consideradas para as dimensões das fendas. 

Ou seja, dimensão igual ao dobro do comprimento de onda (2λ), igual ao comprimento de onda (λ) e 

muito menor do que o comprimento de onda (λ/10). O número de fendas utilizadas, para o agregado 

de fendas, são duas e quatro fendas. Sendo o interesse desta dissertação de mestrado o campo 

próximo, os resultados apresentados são resultados na zona de Fresnel, pelo que, já não se 

considera o plano de observação a 10λ. São considerados dois planos de observação. O primeiro 

plano está a uma distância de λ e o segundo plano de observação está a uma distância de 𝜆
2𝜋⁄ . 

Como o metal têm uma espessura de 0.3 µm e está centrado em zero, no programa COMSOL (como 

se pode observar, por exemplo, na figura 4.11), isto significa que, na realidade, aos planos de 

observação, se subtrai metade da espessura do metal (0.15 µm). Assim, os dois planos de 

observação são os seguintes: 

1. A uma distância de 1.40 µm das fendas; 

2. A uma distância de 0.0967 µm das fendas. 
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5.1. Simulação de um agregado de duas fendas 

 

Os resultados de simulação para um agregado de duas fendas obtidos através do programa 

COMSOL Multiphysics®, para o primeiro plano de observação, são os seguintes: 

 

 

Figura 5.1 – Resultados de simulação para um agregado de duas fendas obtidos através do 

programa COMSOL Multiphysics®, no primeiro plano de observação, com dimensões de fendas 

iguais a a) 2λ, b) λ e c) λ/10 e com espaçamento entre fendas de i) 2λ, ii) λ e iii) λ/10 
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Os resultados de simulação para um agregado de duas fendas obtidos através do programa 

COMSOL Multiphysics®, para o segundo plano de observação, são os seguintes: 

 

Figura 5.2 - Resultados de simulação para um agregado de duas fendas obtidos através do programa 

COMSOL Multiphysics®, no segundo plano de observação, com dimensões de fendas iguais a a) 2λ, 

b) λ e c) λ/10 e com espaçamento entre fendas de i) 2λ, ii) λ e iii) λ/10 
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De acordo com a figura 5.1 e 5.2, os resultados de simulação para um agregado de duas 

fendas, do máximo da irradiância, obtidos através do programa COMSOL Multiphysics®, são os 

seguintes: 

Tabela 8 – Resultados de simulação para um agregado de duas fendas obtidos através do programa 

COMSOL Multiphysics®, para o máximo da irradiância 

Distância à 

fenda 

Dimensão da 

fenda 

Espaçamento entre 

fendas 

Máximo da irradiância para modelo de 

Rakic (valores B-B) 

0.0967 µm 

2𝜆 

2𝜆 2.05 

𝜆 2.40 

𝜆
10⁄   3.00 

𝜆 

2𝜆 2.90 

𝜆 2.00 

𝜆
10⁄   2.70 

𝜆
10⁄  

2𝜆 0.950 

𝜆 1.65 

𝜆
10⁄   2.30 

1.40 µm 

2𝜆 

2𝜆 1.45 

𝜆 1.80 

𝜆
10⁄   1.80 

𝜆 

2𝜆 1.85 

𝜆 1.75 

𝜆
10⁄   1.52 

𝜆
10⁄  

2𝜆 0.130 

𝜆 0.155 

𝜆
10⁄   0.280 

 

De modo a comparar as simulações efetuadas, através do COMSOL, com os resultados 

teóricos da difração de Fresnel, foi utilizado o programa Mathematica de modo a obter as simulações 

para os dois planos de observação. Nestes gráficos estão representados a dimensão das duas 

fendas através da existência de quatro linhas a tracejado. Através da equação 3.38 é possível 
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programar, no programa Mathematica, as equações que permitem obter os gráficos 3D presentes nas 

figuras 5.3 e 5.4. A equação que permite obter os gráficos 2D, também presente nas figuras 5.3 e 5.4 

é deduzida através da equação 3.38, considerando a fenda retangular como infinita na direção z, da 

mesma forma como foi deduzida anteriormente para uma fenda e presente na equação 4.1. Assim, os 

resultados das simulações obtidos para um agregado de duas fendas através do programa 

Mathematica, para o primeiro plano de observação, são os seguintes: 

 

Figura 5.3 - Resultados de simulação para um agregado de duas fendas obtidos através do programa 

Mathematica, no primeiro plano de observação, com dimensões de fendas iguais a a) 2λ, b) λ e c) 

λ/10 e com espaçamento entre fendas de i) 2λ, ii) λ e iii) λ/10 
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Os resultados das simulações para um agregado de duas fendas obtidos através do 

programa Mathematica, para o segundo plano de observação, são os seguintes: 

 

Figura 5.4 - Resultados de simulação para um agregado de duas fendas obtidos através do programa 

Mathematica, no segundo plano de observação, com dimensões de fendas iguais a a) 2λ, b) λ e c) 

λ/10 e com espaçamento entre fendas de i) 2λ, ii) λ e iii) λ/10 
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Através da observação das figuras 5.1 e 5.3, que representam os resultados obtidos através 

da simulação, respetivamente, no COMSOL e no Mathematica, podemos observar que os padrões da 

difração são quase idênticos, com exceção de fendas com dimensões menores que o comprimento 

de onda, que apresenta algumas diferenças. Na figura 5.1 c), verifica-se que o lobo principal é menor 

que os lobos secundários, o que não acontece na figura 5.3. Isto pode-se dever ao fato de o método 

numérico do COMSOL, ainda não consiga “apanhar” o máximo do lobo principal, mesmo depois da 

diminuição da estrutura utilizada e do aumento do número de elementos utilizados pela malha no 

COMSOL. Também poderá haver erros no cálculo das equações da irradiância, pela difração de 

Fresnel, que para dimensões de fenda menor que o comprimento de onda. Comparando os valores 

do máximo da irradiância obtidos através do COMSOL (ver tabela 8) com os valores do máximo da 

irradiância obtidos através do programa Mathematica (figura 5.3), verificamos que os valores são 

bastante próximos e nota-se também uma diminuição do valor máximo da irradiância, quando 

estamos perante uma fenda com dimensões muito menores do que o comprimento de onda. Através 

da observação das figuras 5.2 e 5.4, podemos verificar que os padrões são quase idênticos para 

todas as nove combinações entre a dimensão da fenda e o espaçamento entre fendas. Para este 

caso, observa-se uma imagem do padrão da difração semelhante ao “desenho” da antena. Os picos 

de transmissão coincidem com a localização de cada uma das fendas, como seria de esperar. 

Também os valores máximos da irradiância (ver tabela 9) são bastante semelhantes, apesar de na 

teoria (figura 5.4) estes serem menores do que os obtidos através do COMSOL (figura 5.2). As 

diferenças entre os valores máximos da irradiância entre as simulações obtidas através do 

Mathematica e do COMSOL, devem-se a erros numéricos na criação das malhas pelo COMSOL, 

devido aos fenómenos óticos, que não são considerados pela difração de Fresnel e a erros de 

cálculo. Pode-se observar, na tabela 8, a ocorrência do fenómeno da transmissão ótica 

extraordinária, para fendas com dimensões maiores e iguais ao comprimento de onda no primeiro 

plano de observação e no segundo plano de observação observa-se a ocorrência do fenómeno da 

transmissão ótica extraordinária. Para fendas menores que o comprimento de onda, no segundo 

plano de observação, já se observa o fenómeno da transmissão ótica, pelo fato de este plano estar a 

uma distância muito menor que o comprimento de onda. No primeiro plano não se observa este 

fenómeno pelo fato de apenas se ter um agregado de duas fendas e não ser suficiente para que 

ocorra o fenómeno da transmissão ótica extraordinária. Pelo que, seguidamente, ir-se-á realizar o 

mesmo estudo que foi realizado nesta secção, mas para um agregado de quatro fendas. As 

condições de simulação são iguais às utilizadas nesta secção, sendo a única diferença o número de 

fendas. 

 

 

 

 



 

62 

 

5.2. Simulação de um agregado de quatro fendas 

  

Os resultados de simulação para um agregado de quatro fendas obtidos através do programa 

COMSOL Multiphysics®, para o primeiro plano de observação, são os seguintes: 

 

Figura 5.5 – Resultados de simulação para um agregado de quatro fendas obtidos através do 

programa COMSOL Multiphysics®, no primeiro plano de observação, com dimensões de fendas 

iguais a a) 2λ, b) λ e c) λ/10 e com espaçamento entre fendas de i) 2λ, ii) λ e iii) λ/10 
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Os resultados de simulação para um agregado de quatro fendas obtidos através do programa 

COMSOL Multiphysics®, para o segundo plano de observação, são os seguintes: 

 

Figura 5.6 - Resultados de simulação para um agregado de quatro fendas obtidos através do 

programa COMSOL Multiphysics®, no segundo plano de observação, com dimensões de fendas 

iguais a a) 2λ, b) λ e c) λ/10 e com espaçamento entre fendas de i) 2λ, ii) λ e iii) λ/10  
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De acordo com as figuras 5.5 e 5.6, os resultados de simulação para um agregado de quatro 

fendas, do máximo da irradiância, obtidos através do programa COMSOL Multiphysics®, são os 

seguintes: 

Tabela 9 - Resultados de simulação para um agregado de quatro fendas obtidos através do programa 

COMSOL Multiphysics®, para o máximo da irradiância 

Distância à 

fenda 

Dimensão da 

fenda 

Espaçamento entre 

fendas 

Máximo da irradiância para modelo de 

Rakic (valores B-B) 

0.0967 µm 

2𝜆 

2𝜆 2.50 

𝜆 2.10 

𝜆
10⁄   2.20 

𝜆 

2𝜆 2.40 

𝜆 2.70 

𝜆
10⁄   2.10 

𝜆
10⁄  

2𝜆 1.00 

𝜆 1.15 

𝜆
10⁄   1.40 

1.40 µm 

2𝜆 

2𝜆 1.60 

𝜆 1.70 

𝜆
10⁄   1.45 

𝜆 

2𝜆 1.70 

𝜆 1.60 

𝜆
10⁄   1.40 

𝜆
10⁄  

2𝜆 0.150 

𝜆 0.250 

𝜆
10⁄   0.450 
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A partir da equação 3.38, para duas fendas, foi deduzida a equação da irradiância para quatro 

fendas, que se apresenta seguidamente: 

                

               

        

2
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 (5.1) 

A equação 5.1 é a equação programada, no programa Mathematica, que permite obter os 

gráficos 3D presentes nas figuras 5.7 e 5.8. A equação que permite obter os gráficos 2D, também 

presente nas figuras 5.7 e 5.8 é deduzida através da equação 5.1, considerando a fenda retangular 

como infinita na direção z, da mesma forma como foi deduzida anteriormente para uma fenda e 

presente na equação 4.1. 
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Os resultados das simulações para um agregado de quatro fendas obtidos através do 

programa Mathematica, para o primeiro plano de observação, são os seguintes: 

 

Figura 5.7 - Resultados de simulação para um agregado de quatro fendas obtidos através do 

programa Mathematica, no primeiro plano de observação, com dimensões de fendas iguais a a) 2λ, b) 

λ e c) λ/10 e com espaçamento entre fendas de i) 2λ, ii) λ e iii) λ/10  
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Os resultados das simulações para um agregado de quatro fendas obtidos através do 

programa Mathematica, para o segundo plano de observação, são os seguintes: 

 

Figura 5.8 - Resultados de simulação para um agregado de quatro fendas obtidos através do 

programa Mathematica, no segundo plano de observação, com dimensões de fendas iguais a a) 2λ, 

b) λ e c) λ/10 e com espaçamento entre fendas de i) 2λ, ii) λ e iii) λ/10 
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Através da observação das figuras 5.5 e 5.7, que representam os resultados obtidos através 

da simulação, respetivamente, no COMSOL e no Mathematica, podemos observar que os padrões da 

difração são quase idênticos, com exceção de fendas com dimensões menores que o comprimento 

de onda e espaçamento igual a 2λ e λ, que apresenta algumas diferenças. Na figura 5.5 c), verifica-se 

que o lobo principal é menor que os lobos secundários, o que não acontece na figura 5.7. Isto pode-

se dever ao fato de o método numérico do COMSOL, ainda não consiga “apanhar” o máximo do lobo 

principal, mesmo depois da diminuição da estrutura utilizada e do aumento do número de elementos 

utilizados pela malha no COMSOL. Também poderá haver erros no cálculo das equações da 

irradiância, pela difração de Fresnel, que para dimensões de fenda menor que o comprimento de 

onda. Mas, para fendas com dimensão e espaçamento muito menor que o comprimento de onda, os 

resultados do padrão da difração já não possui estas diferenças. Comparando os valores do máximo 

da irradiância obtidos através do COMSOL (ver tabela 9) com os valores do máximo da irradiância 

obtidos através do programa Mathematica (figura 5.7), verificamos que os valores são bastante 

próximos. Para fendas muito menor que o comprimento de onda, a diminuição do espaçamento entre 

fendas leva a um aumento da irradiância. Através da observação das figuras 5.6 e 5.8, podemos 

verificar que os padrões são idênticos para todas as nove combinações entre a dimensão da fenda e 

o espaçamento entre fendas. Para este caso, observa-se uma imagem do padrão da difração 

semelhante ao “desenho” da antena. Os picos de transmissão coincidem com a localização de cada 

uma das fendas, como seria de esperar. Também os valores máximos da irradiância (ver tabela 9) 

são bastante semelhantes, apesar de na teoria (figura 5.8) estes serem menores do que os obtidos 

através do COMSOL (figura 5.6). As diferenças entre os valores máximos da irradiância entre as 

simulações obtidas através do Mathematica e do COMSOL, devem-se a erros numéricos na criação 

das malhas pelo COMSOL, devido aos fenómenos óticos, que não são considerados pela difração de 

Fresnel e a erros de cálculo da irradiância pela difração de Fresnel. Pode-se observar, na tabela 9, a 

ocorrência do fenómeno da transmissão ótica extraordinária para todos os casos no segundo plano 

de observação. O mesmo não acontece para fendas muito menores que o comprimento de onda, no 

primeiro plano de observação. Isto pode-se dever ao fato de apenas se ter um agregado de quatro 

fendas e ainda não ser suficiente para que ocorra o fenómeno da transmissão ótica extraordinária, 

para o primeiro plano de observação. Pelo que, seguidamente, ir-se-á realizar o mesmo estudo que 

foi realizado nesta secção, mas considerando uma estrutura dielétrico/metal/semicondutor, sendo o 

semicondutor o novo elemento. 
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Capítulo 6 

6. Agregado de quatro fendas com semicondutor 

 

Neste capítulo realiza-se a simulação de uma antena ótica de fendas com uma estrutura 

semelhante à do capítulo anterior mas em que o dielétrico pode ser um semicondutor. Analisam-se 

dois casos, no primeiro uma estrutura dielétrico/metal/semicondutor com uma excitação ótica com o 

mesmo comprimento de onda que o do capítulo anterior e no segundo uma estrutura 

semicondutor/metal/semicondutor com uma excitação ótica que depende da frequência normalizada 

utilizada. O semicondutor que vai ser utilizado é o arsenieto de gálio, GaAs. 

Para ondas planas, vai-se admitir que, a intensidade da luz 𝐼(𝑑), no semicondutor, decai 

exponencialmente com a distância percorrida d, segundo a lei de Lambert-Beer, dada por [45], [2]:  

 
( )( ) d

oI d I e     (6.1) 

A variável 𝐼0 representa a intensidade da luz incidente e 𝛼 representa o coeficiente de 

absorção do semicondutor em Nepers/m. 

 

6.1. Propriedades físicas e óticas do GaAs 

 

O Arsenieto de Gálio possui uma banda proibida direta, onde a transição de um eletrão entre 

a banda de valência e a banda de condução só exige a emissão ou absorção de um fotão, de modo a 

garantir a conservação de energia no sistema [45]. 

O GaAs é um semicondutor composto por gálio e arsénio, elementos respetivamente do 

grupo III e do grupo V da tabela periódica com uma altura da banda proibida 𝑊𝐺=1,42eV. Os 

dispositivos realizados com semicondutores III-V têm aplicações importantes na eletrónica e na 

fotónica. Estas aplicações incluem comunicação em fibras óticas, comunicação em espaço livre, entre 

outras [46].  

 

6.2. Estrutura dielétrico/metal/semicondutor 

 

Uma antena ótica de fendas concentra a energia eletromagnética num volume nanométrico. 

Se esse volume for ocupado por um material semicondutor (GaAs), existe uma significativa absorção 

de luz se a energia dos fotões incidentes for maior que a altura da banda proibida do material, 𝑊𝐺, e o 
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material é praticamente transparente se a energia dos fotões incidentes for menor que 𝑊𝐺. Como a 

energia dos fotões 𝑊 é dada por 𝑊 = ℎ𝑓, em que ℎ é a constante de Plank e 𝑓 a frequência da 

radiação. Se o comprimento de onda da radiação for 𝜆 =1550nm, então o material é praticamente 

transparente, ℎ𝑓 < 𝑊𝐺, e as alterações no comportamento da estrutura resultam do valor do seu 

índice de refração 𝑛 = 3.5917. Na estrutura considerada, em que o dielétrico é o ar, a onda 

eletromagnética transita de um meio com índice de refração de 𝑛1 = 1 para um meio com índice de 

refração de 𝑛2 = 3.5917. Esta diferença faz com que parte da onda eletromagnética seja refletida. 

Pelo fato de 𝑛2 > 𝑛1, está-se perante reflexão externa. A refletividade é dada por [47], [48], [49]. 
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Da equação 6.2, 𝜃𝑖 representa o ângulo de incidência e 𝜃𝑡 representa o ângulo de 

transmissão. Quando a incidência da onda eletromagnética incidente é ortogonal à interface, da 

equação 6.2 vem: 
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Dada a equação 6.3, a refletividade na estrutura considerada entre um meio dielétrico (𝑛1 ≅

1) e um meio semicondutor (𝑛2 ≅ 3.5917), tem o valor R = 0.3186, o que significa que há perdas de 

31.86% devido à reflexão da onda. 

As simulações efetuadas foram realizadas com uma diminuição dos elementos da malha do 

COMSOL, comparativamente com os elementos utilizados nos capítulos 4 e 5, ver tabela 5 (página 

49). Assim, utilizou-se como tamanho máximo dos elementos o valor de 0.2 µm e como tamanho 

mínimo dos elementos o valor de 5*10
-4

 µm. No capítulo 5, verifica-se que os melhores resultados são 

os obtidos para quatro fendas, pelo que aqui apenas se considera uma nanoantena com quatro 

fendas com 10λ de comprimento e 300 nm de espessura. Utilizou-se uma estrutura 

dielétrico/metal/semicondutor com dimensões de 10λ de comprimento e 20λ de largura. Utilizou-se 

um comprimento de onda, da onda eletromagnética incidente, de 1550 nm. Consideram-se as fendas 

com dimensões iguais a 𝜆 5⁄  e com espaçamento entre fendas de 𝜆 5⁄ , dimensões estas que foram as 

que melhores resultados apresentaram em [8]. São considerados dois planos de observação: 

3. A uma distância de 1.40 µm das fendas; 

4. A uma distância de 0.0967 µm das fendas. 
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Os resultados de simulação para um agregado de quatro fendas obtidos através do programa 

COMSOL Multiphysics®, para os primeiro e segundo planos de observação, são os seguintes: 

 

Figura 6.1 - Resultados de simulação para um agregado de quatro fendas obtidos através do 

programa COMSOL Multiphysics®, no a) primeiro plano de observação e b) segundo plano de 

observação 

 

Os resultados de simulação para um agregado de quatro fendas obtidos através do programa 

Mathematica, para os primeiro e segundo planos de observação, são os seguintes: 

 

Figura 6.2 - Resultados de simulação para um agregado de quatro fendas obtidos através do 

programa Mathematica, no a) primeiro plano de observação e b) segundo plano de observação 

 

Através destes resultados, pode-se verificar que, no primeiro plano de observação [figuras 6.1 

a) e 6.2 a)] há diferenças no padrão de difração, nomeadamente no fato de os lobos secundários 

serem maiores que o lobo principal no caso da figura 6.1, contrariamente ao que acontece na figura 

6.2. Estas diferenças devem-se a estarmos perante dois meios com índices de refração diferentes e 

devido ao método numérico do COMSOL não consiga “apanhar” o máximo do lobo principal. No 

segundo plano de observação [figuras 6.1 b) e 6.2 b)] pode-se verificar que os padrões de difração 

são qualitativamente semelhantes e há uma diferença nos valores máximos da irradiância. Estas 
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diferenças devem-se a erros numéricos do programa COMSOL, devido a erros de cálculo da 

irradiância pela difração de Fresnel e devido à diferença entre os índices de refração dos dois meios. 

Nesta observação da figura 6.1, é possível concluir que, para esta estrutura, não há a ocorrência do 

fenómeno da transmissão ótica. Isto deve-se à diferença entre os índices de refração dos dois meios.  

 

6.3. Estrutura semicondutor/metal/semicondutor 

 

Na fase anterior foi considerada uma estrutura dielétrico/metal/semicondutor com perdas de 

refletividade de 30%. Estas perdas devem-se à diferença dos índices de refração dos dois meios. 

Assim, nesta fase é considerada uma estrutura semicondutor/metal/semicondutor, eliminando assim 

as perdas derivadas da refletividade. Tal como, na fase anterior, apenas se considera uma 

nanoantena com quatro fendas com 10λ de comprimento e 300 nm de espessura. Utilizou-se uma 

estrutura semicondutor/metal/semicondutor com dimensões de 10λ de comprimento e 20λ de largura. 

Considera-se as fendas com dimensões iguais a 𝜆 5⁄  e com espaçamento entre fendas de 𝜆 5⁄ , 

dimensões estas que foram as que melhores resultados apresentaram em [8]. A diferença notória 

nestas simulações está na alteração do comprimento de onda da excitação ótica, que depende da 

frequência normalizada em estudo. 

Nas simulações efetuadas através do COMSOL, são consideradas as variações com as 

densidades dos portadores e com a frequência. A alteração da frequência e consequentemente a 

alteração do comprimento de onda, leva a que as dimensões apresentadas relativamente ao 

comprimento de onda sejam diferentes das dimensões utilizadas nas fases anteriores. Foram 

efetuadas nove simulações diferentes, com três densidades de portadores e três frequências 

diferentes. A frequência normalizada é dada por ∆𝑓 =
(ℏ𝜔 − 𝑊𝐺)

𝑊𝑅
⁄  , que depende da constante de 

Planck normalizada ℏ, da frequência angular 𝜔, da energia de banda proibida 𝑊𝐺 = 1.424 𝑒𝑉 e da 

energia de Rydberg 𝑊𝑅 = 0.004200 𝑒𝑉. Considerando três frequências normalizadas diferentes, 

∆𝑓 = 0, ∆𝑓 = −2 e ∆𝑓 = 2, é obtido o comprimento de onda para cada uma das frequências 

normalizadas [10]: 

 ∆𝑓 = 0 ⇒ 𝜆 = 870.660 𝑛𝑚; 

 ∆𝑓 = −2 ⇒ 𝜆 = 875.826 𝑛𝑚; 

 ∆𝑓 = 2 ⇒ 𝜆 = 865.554 𝑛𝑚; 

Estes valores são os valores utilizados como comprimento de onda, da onda eletromagnética 

incidente. Para cada um dos valores de ∆𝑓 obtêm-se os valores da componente real 𝑛 e imaginária 𝜅 

do índice de refração, considerando três densidades de portadores diferentes, 𝑁1 = 8 × 1022𝑚−3, 

𝑁2 = 5 × 1023𝑚−3 e 𝑁3 = 1.5 × 1024𝑚−3, que se encontram na tabela seguinte [10]: 
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Tabela 10 – Valores da componente real e imaginária do índice de refração considerando a variação 

da frequência e das densidades de portadores [10] 

 𝑁1 𝑁2 𝑁3 

∆𝑓 𝑛 𝜅 𝑛 𝜅 𝑛 𝜅 

0 3.682 -0.041 3.678 -0.055 3.649 0.011 

-2 3.669 -0.023 3.662 -0.020 3.610 0.023 

2 3.678 -0.051 3.679 -0.058 3.690 -0.031 

 

As simulações efetuadas foram realizadas com uma diminuição dos elementos da malha do 

COMSOL, comparativamente com os elementos utilizados conforme a tabela 5 e com os elementos 

utilizados na secção 6.2. Esta diminuição do tamanho dos elementos, deve-se ao fato de se diminuir 

o comprimento de onda, da onda eletromagnética incidente. Assim, utilizou-se como tamanho 

máximo dos elementos o valor de 0.1 µm e como tamanho mínimo dos elementos o valor de 1*10
-4

 

µm. Definem-se também dois novos planos de observação, diferentes dos definidos no capítulo 5. 

Estes planos de observação variam consoante o valor de ∆𝑓. Os valores da distância dos planos de 

observação são os definidos na tabela abaixo: 

Tabela 11 – Distâncias dos planos de observação à nanoantena 

∆𝑓 1º Plano [µm] 2º Plano [µm] 

0 0.720660 0.0114302 

-2 0.725826 0.0106080 

2 0.715554 0.0122428 
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Os resultados de simulação para um agregado de quatro fendas obtidos através do programa 

COMSOL Multiphysics®, para o primeiro plano de observação, são os seguintes: 

 

 

Figura 6.3 - Resultados de simulação para um agregado de quatro fendas obtidos através do 

programa COMSOL Multiphysics®, no primeiro plano de observação, com frequência normalizada de 

a)0, b)-2 e c) 2 e com densidades de portadores de i) 8 × 1022𝑚−3, ii) 5 × 1023𝑚−3 e iii) 1.5 × 1024𝑚−3 
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Os resultados de simulação para um agregado de quatro fendas obtidos através do programa 

COMSOL Multiphysics®, para o segundo plano de observação, são os seguintes: 

 

Figura 6.4 - Resultados de simulação para um agregado de quatro fendas obtidos através do 

programa COMSOL Multiphysics®, no segundo plano de observação, com frequência normalizada de 

a)0, b)-2 e c) 2 e com densidades de portadores de i) 8 × 1022𝑚−3, ii) 5 × 1023𝑚−3 e iii) 1.5 × 1024𝑚−3 
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De acordo com as figuras 6.3 e 6.4, os resultados de simulação para um agregado de quatro 

fendas, do máximo da irradiância, obtidos através do programa COMSOL Multiphysics®, são os 

seguintes: 

Tabela 12 – Resultados de simulação para um agregado de quatro fendas obtidos através do 

programa COMSOL Multiphysics®, para o máximo da irradiância, considerando as variações da 

frequência e das densidades de portadores 

 Máximo da irradiância no primeiro plano  Máximo da irradiância no segundo plano 

∆𝑓 𝑁1 𝑁2 𝑁3 𝑁1 𝑁2 𝑁3 

0 1.10 0.82 0.90 1.20 1.40 1.45 

-2 1.10 0.85 1.10 1.50 1.60 2.20 

2 0.80 1.10 1.18 1.33 1.40 2.10 

Os resultados de simulação para um agregado de quatro fendas obtidos através do programa 

Mathematica, para ∆𝑓 = 0 são os seguintes: 

 

Figura 6.5 – Resultados de simulação para um agregado de quatro fendas obtidos através do 

programa Mathematica para ∆𝑓 = 0 e no a) primeiro plano de observação e no b) segundo plano de 

observação 
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Os resultados de simulação para um agregado de quatro fendas obtidos através do programa 

Mathematica, para ∆𝑓 = −2 são os seguintes: 

 

Figura 6.6 - Resultados de simulação para um agregado de quatro fendas obtidos através do 

programa Mathematica para ∆𝑓 = −2 e no a) primeiro plano de observação e no b) segundo plano de 

observação 

 

Os resultados de simulação para um agregado de quatro fendas obtidos através do programa 

Mathematica, para ∆𝑓 = 2 são os seguintes: 

 

Figura 6.7 - Resultados de simulação para um agregado de quatro fendas obtidos através do 

programa Mathematica para ∆𝑓 = 2 e no a) primeiro plano de observação e no b) segundo plano de 

observação 

 

Através dos resultados obtidos, pode-se verificar que no primeiro plano de observação 

(figuras 6.3, 6.5 a), 6.6 a) e 6.7 a) há diferenças no padrão da difração, nomeadamente no fato de os 

lobos secundários serem maiores que o lobo principal para o caso da figura 6.3, o que não acontece 

nas figuras 6.5 a), 6.6 a) e 6.7 a). No primeiro plano de observação, as simulações numéricas do 

programa COMSOL Multiphysics® apresentam o seu máximo nos lobos secundários, enquanto as 

simulações do programa Mathematica apresentam o seu máximo no lobo principal. Esta diferença 

resulta de não se ter elementos suficientes na malha, criada no programa COMSOL Multiphysics®, 
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para “apanhar” o máximo da irradiância no lobo principal. Para o segundo plano de observação, 

observa-se que a imagem do padrão da difração se assemelha ao “desenho” da antena, ou seja, os 

picos de transmissão estão à frente de cada uma das fendas. As diferenças nos lobos também se 

devem ao reduzido número de elementos da malha no programa COMSOL. 

Pela observação da tabela 12, quanto mais elevado for o valor de 𝑛 e de 𝜅, maior será o valor 

máximo da irradiância. Assim, os melhores resultados são os obtidos para uma frequência de ∆𝑓 = 2 

e considerando densidade de portadores 𝑁3. No primeiro plano de observação, não se observa o 

fenómeno da transmissão ótica extraordinária para todos os casos, mas no segundo plano de 

observação já se observa o fenómeno da transmissão ótica extraordinária para todos os casos. 
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Capítulo 7 

7. Conclusões 

7.1. Introdução 

 

O objetivo desta dissertação de mestrado é o estudo e simulação do comportamento de uma 

antena ótica com dimensões menores que o comprimento de onda para sensores. Neste último 

capítulo é apresentado um resumo geral das conclusões obtidas ao longo de toda a dissertação, 

assim como os objetivos cumpridos. Todas as simulações efetuadas ao longo desta dissertação, 

foram realizadas com recurso ao programa Mathematica, para interpretar as teorias de Bethe, 

Bouwkamp e de Fresnel e com recurso ao programa COMSOL Multiphysics® para obter os 

resultados de simulação numérica das diferentes estruturas estudadas desde o capítulo 4 ao capítulo 

6. 

Neste capítulo, são, ainda, apresentadas as contribuições originais e propostas de trabalho 

futuro no âmbito do tema tratado nesta dissertação de mestrado. 

 

7.2. Considerações finais 

 

A realização desta dissertação teve várias etapas, desde a pesquisa sobre o tema em 

questão, importante para a realização do estado da arte (capítulo 2), da fundamentação teórica 

(capítulo 3) e da apresentação dos resultados de simulação (capítulos 4, 5 e 6). 

No segundo capítulo é apresentado uma breve introdução histórica do campo próximo e as 

suas aplicações, aplicações estas baseadas em fenómenos óticos importantes para os sensores e 

biossensores. 

No terceiro capítulo efetuou-se o estudo dos plasmões polaritões superficiais, que são 

determinantes na transmissão ótica extraordinária. Este fenómeno ótico é o que se pretende observar 

nos resultados das simulações. O estudo do comportamento dos metais em regimes de frequência 

ótica é fundamental para a propagação dos plasmões superficiais, que influenciam a propagação da 

luz em estruturas com dimensões inferiores ao comprimento de onda. Também são determinantes 

para a ocorrência da transmissão ótica extraordinária. É efetuado o estudo da difração de Kirchhoff, 

de Bethe, de Bouwkamp e de Fresnel. Com a observação da transmissão ótica extraordinária para 

um agregado periódico de fendas, a teoria da difração de Bethe e de Bouwkamp deixa de ser válida. 

Para uma antena ótica de uma fenda, observou-se uma baixa transmissão da luz como era de 

esperar de acordo com a teoria de Bethe-Bouwkamp. Para um agregado periódico de fendas, já se 

verifica transmissão ótica extraordinária. Através das equações obtidas, pela difração de Fresnel, 
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para uma, duas e quatro fendas, obteve-se os resultados de simulação através do programa 

Mathematica, para comparar com os resultados de simulação obtidos através do programa COMSOL 

Multiphysics®. Tanto para fendas maiores que o comprimento de onda, como para fendas menores 

que o comprimento de onda, verificam-se padrões de difração semelhantes, com exceção das 

simulações obtidas no capítulo 6, devido às diferenças entre os índices de refração dos dois meios 

(secção 6.2) e devido à malha, criada no programa COMSOL Multiphysics®, não possuir elementos 

suficientes para apanhar o valor máximo da irradiância no lobo principal. Apenas se verificaram 

diferenças pequenas nos valores máximos da irradiância, devido a erros numéricos, derivados da 

criação de malhas automáticas por parte do programa COMSOL Multiphysics®. 

No quarto capítulo, são apresentados os resultados de simulação numérica, obtidos através 

do programa COMSOL Multiphysics®, para uma fenda, no quinto capítulo para duas e quatro fendas 

e no sexto capítulo para quatro fendas com uma estrutura diferente da utilizada nos outros capítulos, 

incluindo um semicondutor. São, também, apresentados os resultados de simulação, obtidos através 

do programa Mathematica, de modo a comparar os resultados, nos capítulos 4, 5 e 6, com os 

resultados obtidos através do programa COMSOL Multiphysics®. Os resultados obtidos que 

apresentam os maiores valores da irradiância e uma maior semelhança do padrão da difração, 

quando comparados os resultados nos programas COMSOL Multiphysics® e Mathematica, são os 

apresentados para quatro fendas no quinto capítulo. 

A realização desta dissertação de mestrado, prova que, os agregados periódicos de fendas 

com dimensões menores que o comprimento de onda, permitem manipular a luz levando à ocorrência 

da transmissão ótica extraordinária, tal como foi previsto por Ebbesen et al., em [5]. Este fenómeno 

permite melhorar o desempenho dos sensores. 

Em suma, com a realização desta dissertação adquiriu-se um vasto leque de conhecimentos 

teóricos sobre os fenómenos óticos em agregados periódicos de fendas menores que o comprimento 

de onda, importantes para a ocorrência da transmissão ótica extraordinária e principalmente de 

simulação em 2D e 3D no COMSOL Multiphysics® e no Mathematica, cujo papel será fulcral num 

futuro profissional militar. 

 

7.3. Contribuições originais 

 

Esta dissertação apresenta um trabalho inovador, numa área pouco explorada pelo Exército 

Português e pelas Forças Armadas. Com a descoberta da transmissão ótica extraordinária em 

agregados periódicos de fendas menores que o comprimento de onda, o número de estudos sobre as 

antenas óticas com dimensões de fendas menores que o comprimento de onda aumentou. Este 

fenómeno ótico traz inúmeras vantagens para dispositivos como os sensores e biossensores, entre 

outros, importantes tanto a nível civil como a nível militar. A ocorrência de transmissão ótica 
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extraordinária ocorre devido a fenómenos que apenas se verificam no regime ótico, pelo que, seria 

bastante pertinente utilizar sistemas de comunicações óticos em vez de sistemas de comunicações 

por RF. Estas temáticas são muito pouco ou nada abordadas nas universidades em Portugal, mas já 

inserida no ensino de muitas universidades americanas, entre outras. 

A teoria da difração de Fresnel permitiu obter resultados de simulação através do programa 

Mathematica bastante aproximados, relativamente ao padrão da difração e ao valor máximo da 

irradiância, comparativamente com os resultados de simulação através do programa COMSOL 

Multiphysics®. As maiores diferenças foram relativamente ao máximo da irradiância, devido aos erros 

numéricos introduzidos pela criação das malhas, no programa COMSOL Multiphysics®, e 

relativamente ao padrão da difração, devido ao número insuficiente de elementos nas malhas criadas, 

no programa COMSOL Multiphysics®.  

Por fim, foi efetuado o estudo e simulação de um agregado periódico de fendas com 

dimensões e espaçamento entre fendas inferiores ao comprimento de onda, nomeadamente do 

campo radiado na região de Fresnel do agregado, no segundo plano de observação, em que foi 

possível constatar que, efetivamente, estamos perante o fenómeno ótico da transmissão ótica 

extraordinária. O único caso onde não se observou este fenómeno, foi para uma estrutura 

dielétrico/metal/semicondutor, pelo fato de se ter uma estrutura com dois meios com índices de 

refração diferentes. 

 

7.4. Perspetivas de trabalho futuro 

 

Uma vez que esta dissertação se debruça sobre um tema actual, inovador e pouco 

aprofundado, existe um vasto leque de trabalhos futuros que podem ser realizados, com aplicação 

em diversas áreas. 

Foi realizada uma simulação no programa COMSOL Multiphysics®, em 3D, que pode ser 

estudado em trabalhos futuros. As equações da difração de Fresnel que permitem calcular, a 

irradiância e o padrão da difração, em 3D, foram calculadas e apresentadas desde o capítulo 4 até ao 

capítulo 6.  

A primeira proposta seria efetuar as simulações 3D de um agregado periódico de fendas 

menores que o comprimento de onda utilizando o programa COMSOL Multiphysics®, de modo a 

apresentar as dimensões, que melhores resultados apresentam. Posteriormente, seria efetuar a 

construção e testar a estrutura que foi dimensionada. Para a realização das simulações a 3D para 

uma fenda menor que o comprimento de onda, utilizou-se um comprimento de onda, da onda 

eletromagnética incidente, de 1550 nm, na banda dos infravermelhos, e que a fonte está a uma 

distância de 10λ da antena ótica nanométrica. A estrutura onde a onda plana incide é uma estrutura 

dielétrico/metal/dielétrico com dimensões de 10λ de comprimento e 20λ de largura. Considera-se o 
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ouro com uma espessura de 300 nm, comprimento de 10λ, sendo este caracterizado pelo modelo de 

Rakic com os valores do modelo de Brendel-Bormann. Apenas se considera uma nanoantena com 

uma fenda. Considera-se a fenda com dimensão igual a 𝜆 10⁄ . Os resultados das simulações para o 

campo próximo foram obtidos pela colocação de uma sonda à distância de 1.40 µm do metal e para o 

campo de radiação foram obtidos pela colocação de uma sonda à distância de 15 µm do metal. Os 

instantes de tempo escolhidos e apresentados nos gráficos das simulações obtidas através do 

programa COMSOL Multiphysics®, correspondem ao valor máximo da irradiância no campo próximo 

e no campo de radiação. O valor utlizado no programa COMSOL Multiphysics®, do campo elétrico 

incidente 𝐸0 é, em módulo, igual a 10
-6

 V/m. A irradiância é caracterizada pelo quadrado do campo 

elétrico total E normalizado ao campo elétrico incidente |𝐸/𝐸0|2. Esta normalização permite verificar 

se a radiação que atravessou a fenda é superior ou inferior a 1 e verificar, ou não, a existência de 

transmissão ótica extraordinária. Foi utilizada uma malha larga, com tamanho máximo dos elementos 

de 4.65 µm, tamanho mínimo dos elementos de 0.868 µm, taxa máxima de crescimento de elementos 

de 1.6, fator de curvatura de 0.7 e resolução de regiões estreitas de 0.4, que são valores muito 

maiores relativamente aos apresentados na tabela 5. Esta foi a malha mais apertada, possível de 

executar, devido ao elevado processamento numérico necessário.  

Os resultados de simulação 3D para uma antena ótica com uma fenda obtidos através do 

programa COMSOL Multiphysics®, para o campo próximo, são os seguintes: 

 

Figura 7.1 - Resultados de simulação 3D para uma antena ótica com uma fenda obtidos através do 

programa COMSOL Multiphysics®, para o campo próximo, obtidos a) num plano a 2D e b) num plano 

a 3D 

 

De acordo com a figura 7.1, obteve-se através dos resultados de simulação 3D no programa 

COMSOL Multiphysics®, para uma antena ótica com uma fenda, um valor do máximo da irradiância 

de 2.34534, para o campo próximo. 
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Os resultados de simulação 3D para uma antena ótica com uma fenda obtidos através do 

programa COMSOL Multiphysics®, para o campo de radiação, são os seguintes: 

 

Figura 7.2 - Resultados de simulação 3D para uma antena ótica com uma fenda obtidos através do 

programa COMSOL Multiphysics®, para o campo de radiação, obtidos a) num plano a 2D e b) num 

plano a 3D 

 

De acordo com a figura 7.2, obteve-se através dos resultados de simulação 3D no programa 

COMSOL Multiphysics®, para uma antena ótica com uma fenda, um valor do máximo da irradiância 

de 0.00149655, para o campo de radiação. 

Pelos resultados obtidos para uma estrutura simulada em 3D, também se observa, para o 

campo próximo, a ocorrência do fenómeno da transmissão ótica extraordinária. Os resultados são 

bastante promissores para uma continuação futura da realização de simulações em agregados 

periódicos de fendas, em 3D. 
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