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Abstract 

Abstract 

 

Ring waveguides are promising devices for integration into optoelectronic integrated circuits. They 

consist of an optical resonator of semiconductor material with the geometric configuration of a ring. It 

is performed the modeling and simulation of a ring bandpass optical filter. The filter consists of a 

rectilinear guide coupled to a ring guide. The Modeling is based on two models, analytical and 

numerical. These models allow the analysis of the electromagnetic field of a dielectric ring waveguide. 

After that, an analytical model of an approximate coupling is introduced and the processes of 

numerical simulation of the devices are described. Then, the parameters of the analytical model are 

obtained. The system is simulated and presented with the “Comsol” program, which uses a finite 

elements method. After the simulation, the difference between the refractive index of the ring and the 

substrate, the distance between the guides and the radius of the ring is varied. For each condition, 

the results of the numerical simulations are adjusted to the analytical model. It is verified that the 

establishment of the boundary conditions is the most delicate part in terms of the simulation and 

coupling of these structures, being also more computationally demanding. 
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Resumo 

Resumo 

Os guias de onda em anel são dispositivos promissores para a integração em circuitos integrados 

optoelectrónicos. São constituídos por um ressoador ótico de material semicondutor com a 

configuração geométrica de um anel. Procede-se à modelização e simulação de um filtro ótico passa 

banda em anel. O filtro é constituído por um guia retilíneo acoplado a um guia em anel. A modelização 

baseia-se em dois modelos, o analítico e o numérico. Estes modelos permitem a análise do campo 

eletromagnético de um guia de onda dielétrico em anel. Depois, introduz-se um modelo analítico de um 

acoplamento aproximado e descrevem-se os processos de simulação numérica dos dispositivos. De 

seguida, obtêm-se os parâmetros do modelo analítico. Simula-se o sistema apresentado com o 

programa “Comsol”, que usa um método de elementos finitos. Após a simulação, varia-se a diferença 

entre o índice de refração do anel e do substrato, a distância entre os guias e o raio do guia curvilíneo. 

Para cada condição, ajustam-se os resultados do modelo analítico aos resultados de simulação 

numérica. Verifica-se que o estabelecimento das condições de fronteira é a parte mais delicada em 

termos da simulação e acoplamento destas estruturas, sendo também mais exigente em termos 

computacionais. 
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Guia em anel, semicondutor, simulação, elementos finitos, acoplamento, condições de fronteira. 

 



xi 

        Índice 

Índice 

Agradecimentos ........................................................................................ vii 

Abstract ...................................................................................................... ix 

Resumo .......................................................................................................x 

Índice   ........................................................................................................ xi 

Lista de Figuras ........................................................................................ xiii 

Lista de Tabelas ........................................................................................ xv 

Lista de Acrónimos ................................................................................... xvi 

Lista de Símbolos .................................................................................... xvii 

1 Introdução ....................................................................................... 1 

1.1 Motivação ................................................................................................ 2 

1.2 Objetivos, Definição do Problema e Metodologias a usar ........................ 2 

1.3 Estado da Arte ................................................................................................. 3 

1.4     Organização da Dissertação ........................................................................ 5 

2 Modelização de um Guia de Onda Dielétrico em Anel .................. 8 

2.1 Propagação de Ondas em Guias em Anel ............................................... 9 

2.1.1 Equações Fundamentais ...................................................................................... 9 

2.1.2 Potencial Escalar do Campo Eletromagnético - Modo TE .................................. 10 

2.2   Método dos Elementos Finitos ..................................................................... 12 

2.2.1 Introdução ....................................................................................................................... 12 

2.2.2 Configuração dos Elementos .......................................................................................... 12 

2.2.3 Funções de Base ............................................................................................................ 13 

2.2.4 Problemas Bidimensionais .............................................................................................. 13 

2.2.5 Programa de Elementos Finitos ...................................................................................... 14 

3 Caracterização de um Filtro Ótico Passa Banda em Anel .......... 17 

3.1 Caracterização de um Filtro Ótico Passa Banda ............................................ 18 

3.2 Modelo Analítico do Acoplamento Pontual entre Retilíneo e Curvilíneo ......... 19 



 

xii 

3.3 Parâmetros de Simulação e Definição do Modelo .......................................... 20 

3.4 Simulação de um filtro .................................................................................... 22 

3.4.1 Pré-processamento......................................................................................................... 22 

3.4.2 Processamento ............................................................................................................... 23 

3.4.3 Pós-Processamento........................................................................................................ 24 

3.5 Cálculo do Espetro de Transmissão ............................................................... 24 

3.6 Cálculo dos Parâmetros e Largura de Banda ................................................. 25 

3.6.1 Cálculo de α e |t| ............................................................................................................ 27 

3.6.2 Cálculo de neff ................................................................................................................. 28 

3.6.3 Cálculo de 𝜑𝑡 .................................................................................................................. 28 

3.6.4 Cálculo da Largura de Banda ......................................................................................... 28 

3.6.5 Ajuste dos Resultados de Simulação com o Modelo Analítico ....................................... 29 

Acoplamento e Otimização do Filtro Ótico em Anel ............................... 32 

4.1 Acoplamento e Otimização ............................................................................ 33 

4.2 Variação da Diferença entre Índices (∆n) ....................................................... 33 

4.3 Variação da Distância entre Guias (d) ............................................................ 37 

4.4 Variação do Raio do Guia Curvilíneo (r) ......................................................... 41 

5  Conclusões e trabalho futuro ............................................................... 47 

5.1   Conclusões e Trabalho Futuro ..................................................................... 48 

Referências .............................................................................................. 61 

 

 

 



xiii 

Lista de Figuras 

Lista de Figuras 

Figura 1.1.  Esquema de um ressoador em anel [1]. ............................................................ 2 

Figura 1.2.  Estrutura da dissertação de mestrado. ..................................................................... 5 

 

Figura 2.1. Esquema do guia em anel de acordo com os eixos x,y,z [1]. ..................................... 9 

Figura 2.2.Subdivisão de um domínio bidimensional em elementos triangulares com indicação 
da numeração dos nodos e dos elementos [48]. .............................................. 14 

 

 

Figura 3.1. Representação de um filtro ótico passa banda em anel [50] ................................... 18 

Figura 3.2 Esquema de um circuito em anel ótico, mostrando os campos de incidência 𝐸𝑖1 e 𝐸𝑖2 
e os campos transmitidos 𝐸𝑡1 e 𝐸𝑡2. Os coeficientes de transmissão e 

acoplamento t e 𝜅 também são indicados, bem como o coeficiente de perdas do 

anel α [51]. ........................................................................................................ 19 

Figura 3.3 Esquema explicativo da associação entre o guia de onda retilíneo e o guia de onda 
em anel que se pretende simular. ..................................................................... 21 

Figura 3.4 Modelo geométrico final. .......................................................................................... 23 

Figura 3.5 Definição dos domínios do núcleo. ........................................................................... 23 

Figura 3.6 Construção da rede triangular. ................................................................................. 24 

Figura 3.7 Representação de um resultado de simulação numérica. Apresentam-se os 
comprimentos de onda na ressonância e os valores de transmitância máximos.
 .......................................................................................................................... 26 

Figura 3.8 Representação do inverso da figura anterior que corresponde ao sinal que passa para 
o anel. Mostram-se os comprimentos de onda a meia potência e na ressonância.
 .......................................................................................................................... 26 

Figura 3.9  Representação do modelo analítico de um filtro ótico passa banda em anel. ......... 29 

Figura 3.10 Ajuste do modelo analítico ao resultado de simulação numérica. .......................... 30 

 

Figura 4.1 Ajuste do modelo analítico com o resultado de simulação para Δ𝑛 =0,3. ................ 34 

Figura 4.2 Ajuste do modelo analítico com o resultado de simulação para Δ𝑛 =0,4. ................ 34 

Figura 4.3 Ajuste do modelo analítico com o resultado de simulação para Δ𝑛 =0,6. ................ 34 

Figura 4.4 Ajuste do modelo analítico com o resultado de simulação para Δ𝑛 =1. ................... 35 

Figura 4.5 Representação do perfil do campo elétrico em (V/m) a) máximo (𝜆=1,436 𝜇𝑚) e b) 

mínimo (𝜆=1,4257 𝜇𝑚). O campo encontra-se normalizado à superfície dos 
guias. ................................................................................................................ 37 

Figura 4.6 Ajuste do modelo analítico ao resultado de simulação para  Δ𝑛 =0,4 e 𝑑 =3x10-2 𝜇𝑚.
 .......................................................................................................................... 38 

Figura 4.7 Ajuste do modelo analítico ao resultado de simulação para Δ𝑛 =0,4 e 𝑑 =1x10-2 𝜇𝑚.
 .......................................................................................................................... 38 

Figura 4.8 Ajuste do modelo analítico ao resultado de simulação para Δ𝑛 =0,6 e  𝑑 =3x10-2 𝜇𝑚.
 .......................................................................................................................... 39 

Figura 4.9 Ajuste do modelo analítico ao resultado de simulação para Δ𝑛 =0,6 e  𝑑 =1x10-2 𝜇𝑚.
 .......................................................................................................................... 39 

Figura 4.10 Ajuste do modelo analítico ao resultado de simulação para ∆n=0,6 e 𝑟 =6,975𝜇𝑚.



 

xiv 

 .......................................................................................................................... 42 

Figura 4.11 Ajuste do modelo analítico ao resultado de simulação para ∆n=0,6 e 𝑟 =9,3𝜇𝑚. .. 42 

Figura 4.12 Ajuste do modelo analítico ao resultado de simulação para ∆n=0,6,  𝑟 =11,625𝜇𝑚.
 .......................................................................................................................... 43 

 

Figura B.1.1 Representação inicial da geometria do círculo. .................................................... 57 

Figura B.1.2 Representação inicial da geometria do anel. ........................................................ 57 

Figura B.1.3 Resultado da união entre o anel e o retângulo. .................................................... 57 

Figura B.1.4 União entre o anel e o retângulo sem fronteiras. .................................................. 58 

 

Figura B.2.1 Modelo geométrico com os domínios do retângulo definidos. .............................. 58 

Figura B.2.2 Modelo geométrico com os domínios do anel definidos........................................ 58 

 

Figura B.3.1 Seleção das fronteiras para a excitação. .............................................................. 59 

Figura B.3.2 Seleção das fronteiras que não vão ser excitadas pela onda. .............................. 59 

Figura B.3.3 Seleção das fronteiras de dispersão. .................................................................... 59 

Figura B.3.4 Seleção das fronteiras de continuidade de campo. .............................................. 60 

 

 

 

 

 

 



xv 

Lista de Tabelas 

Lista de Tabelas 

Tabela 3.1 Definição e descrição dos parâmetros a utilizar na simulação. ................................ 21 

Tabela 3.2 Apresentação dos valores máximos e mínimos da função com a respetiva média. 27 

Tabela 3.3 Apresentação dos comprimentos de onda a meia potência e respetiva largura de 
banda. ............................................................................................................... 29 

 

Tabela 4.1 Valores dos parâmetros do modelo analítico para Δ𝑛 = 0,3;0,4;0,6;1. .................... 33 

Tabela 4.2 Valores da diferença dos inversos dos comprimentos de onda e respetiva média 
para Δ𝑛 = 0,3;0,4;0,6;1. .................................................................................... 36 

Tabela 4.3 Valores dos comprimentos de onda a meia potência e da largura de banda 
para Δ𝑛 =0,6e1. ................................................................................................ 36 

Tabela 4.4 Valores dos parâmetros do modelo analítico para  𝑑 = 3x10-2 𝜇𝑚 e 𝑑 =1x10-2 𝜇𝑚 

quando Δ𝑛 =0,4 e 0,6. ...................................................................................... 37 

Tabela 4.5  Valores da diferença dos inversos dos comprimentos de onda e respetiva média para 

𝑑 = 3x10-2 𝜇𝑚 e 𝑑 =1x10-2 𝜇𝑚 quando Δ𝑛 =0,4 e 0,6. ..................................... 40 

Tabela 4.6 Valores dos comprimentos de onda a meia potência e da largura de banda para 𝑑 = 

3x10-2 𝜇𝑚 e 𝑑 =1x10-2 𝜇𝑚 quando Δ𝑛 =0,6. ..................................................... 41 

Tabela 4.7 Valores dos parâmetros do cálculo do modelo analítico para 𝑟 =6,975𝜇𝑚; 𝑟 =9,3 𝜇𝑚 

e 𝑟 =11,625 𝜇𝑚. ................................................................................................ 42 

Tabela 4.8 Valores da diferença dos inversos dos comprimentos de onda e respetiva média para 
𝑟 =6,975𝜇𝑚; 𝑟 =9,3 𝜇𝑚 e 𝑟 =11,625 𝜇𝑚 quando Δ𝑛 = 0,6............................... 44 

Tabela 4.9 Valores dos comprimentos de onda a meia potência e da largura de banda associada 
para 𝑟 =6,975𝜇𝑚; 𝑟 =9,3 𝜇𝑚 e 𝑟 =11,625 𝜇𝑚 quando Δ𝑛 = 0,6. ..................... 44 

 



xvi 

Lista de Acrónimos  

Lista de Acrónimos 

FEM 

MDR 

PAM 

TE 

          TEM  

VLSI 

                                   

Método dos Elementos Finitos 

Ressoadores Dependentes da Morfologia 

Modulação em Amplitude de Pulso 

Modo Transversal Elétrico 

          Modo Transversal Eletromagnético  

Integração em Larga Escala 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



xvii 

Lista de Símbolos 

Lista de Símbolos 

α 

 

𝛼 

     B 

𝛽 

𝑐0 

    D 

    d 

𝜕 

    E 

     𝜀 

�͂�𝑖 

𝜀𝑟 

𝜑𝑡 

𝜙 

     H 

                H͂𝑖 

𝑗 

     J 

𝑘0 

𝜅 

𝜆 

               L 

               µ 

𝜇0 

∇ 

     n 

     𝜈 

𝑛𝑎 

   𝑛𝑒𝑓𝑓 

Parte imaginária da constante de propagação (constante de 

atenuação) 

Perdas por curvatura 

Vetor de indução magnética 

Parte real da constante de propagação (constante de fase) 

          Velocidade da luz no vácuo 

          Vetor campo de deslocamento elétrico 

Distância de separação entre os guias 

Derivada parcial 

Vetor intensidade do campo elétrico 

Constante dielétrica 

Componente segundo i do perfil do campo elétrico 

Constante dielétrica relativa 

          Desfasagem do campo entre os guias 

          Representação do campo elétrico ou magnético, função potencial 

          Vetor intensidade do campo magnético 

          Componente segundo i do perfil do campo magnético  

          Unidade imaginária 

          Densidade de corrente 

          Número de onda 

          Coeficiente de acoplamento 

          Comprimento de onda 

          Perímetro do anel 

          Permeabilidade magnética 

          Permeabilidade magnética no vácuo 

Operador nabla 

          Índice de refração 

          Constante de propagação angular do modo 

          Índice de refração do guia em anel 

Índice de refração efetivo 



 

xviii 

𝑛𝑟  

𝑛𝑠 

𝑃 

               Q 

               ρ 

              R 

              r 

    𝑇 

            t 

              θ 

𝜔 

𝑤𝑎 

𝑤𝑓 

𝑤𝑟 

 

 

 

 

 

 

               

 

           

           

 

         

 

 

 

 

                
                             

Índice de refração do guia retilíneo 

Índice de refração do substrato 

Potência do sinal 

Fator de qualidade 

Densidade volúmica de carga elétrica 

          Coordenada radial 

          Raio médio do anel 

Coordenada temporal 

          Coeficiente de transmissão 

Coordenada angular 

Frequência angular 

Largura do guia em anel 

          Largura das fronteiras fictícias 

          Largura do guia retilíneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xix 

 

 

 

  



1 

Capítulo 1 

Introdução 

1 Introdução 

 

 

Os sinais óticos são importantes nas comunicações óticas. Este tipo de sinal permite enviar informação 

a longas distâncias e com elevada largura de banda. Neste capítulo, apresentam-se os objetivos 

principais do trabalho. Referem-se quais as metodologias a utilizar para resolver o problema. 

Apresenta-se também o atual estado da arte. No final do capítulo, é colocada a estrutura da dissertação. 

 

 

  



 

2 

1.1 Motivação 

O tema “Simulação e Otimização de Guias de Onda em Anel Semicondutor” é um assunto relevante e 

em constante evolução. Permite relacionar a eletrónica com as telecomunicações e é aplicado às 

comunicações óticas. As comunicações óticas são hoje em dia um dos principais métodos de 

transmissão de informação, seja através de propagação guiada por fibras óticas seja através de 

propagação em espaço livre. Este tipo de sinal permite enviar informação a longas distâncias e com 

elevada largura de banda. Os dispositivos que possibilitam a manipulação e o processamento de sinais 

luminosos são assim essenciais. Os guias de onda em anel, objeto desta dissertação, são dispositivos 

promissores para a integração em circuitos integrados optoelectrónicos, podendo ser utilizados na 

realização de múltiplas funções, como a filtragem de sinais, a geração de impulsos laser de curta 

duração, em sensores de rotação, etc… Estes dispositivos são constituídos por um ressoador ótico de 

material semicondutor com a configuração geométrica de um anel (Figura 1.1). 

 

Figura 1.1. Esquema de um ressoador em anel [1]. 

Estas estruturas têm a principal vantagem de não necessitarem de espelhos para garantir a retroação 

da luz. Estes guias podem ter dimensões reduzidas e apresentarem fatores de qualidade (Q) elevados 

[2], ao controlar diversos parâmetros.  

1.2 Objetivos, Definição do Problema e Metodologias a usar  

O trabalho tem como objetivo o estudo de um filtro ótico passa banda em anel. Este filtro é constituído 

por um guia de onda retilíneo acoplado a um guia em anel semicondutor. O acoplamento entre os guias 

depende de vários fatores, nomeadamente da distância de separação entre eles, da geometria do anel, 

em anéis circulares o raio de curvatura é determinante, e dos materiais utilizados nos guias e no 
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substrato. Procede-se à modelização e simulação deste dispositivo, considerando-se a dependência 

espacial e temporal do campo eletromagnético. Para a simulação numérica, utiliza-se o programa de 

simulação “Comsol” que usa um método de elementos finitos.    

1.3 Estado da Arte 

Os primeiros trabalhos que identificam o carácter ondulatório da radiação eletromagnética remontam a 

1888. Nesse ano, Hertz identifica a luz como uma vibração eletromagnética de alta frequência, que se 

pode propagar no vácuo [3]. Em 1873, Maxwell desenvolve um sistema de equações matemáticas 

(equações de Maxwell). Estas equações descrevem o comportamento do campo magnético e elétrico 

[3]. Entretanto, realizam-se descobertas científicas importantes para o estudo do eletromagnetismo. 

Uma dessas descobertas ocorre em 1888 [3], quando Hertz demonstra a existência das ondas 

eletromagnéticas. Com as suas experiências, determina-se a frequência e o tempo de propagação das 

ondas eletromagnéticas.  

No início do século XX, Jonh Strutt observa um comportamento ondulatório do som [4,5]. Esta 

descoberta permite analisar a propagação da luz nos ressoadores óticos circulares. No final dos anos 

50, dá-se a descoberta do laser. Esta invenção leva Rosenthal a propor a primeira estrutura de um 

laser em anel [6] em 1962. 

Em 1969, Marcatili desenvolve a primeira formulação teórica que estuda a propagação de ondas num 

guia curvilíneo de secção retangular inserido num substrato constituído por um conjunto de dielétricos 

com diferentes índices de refração [7]. São considerados três casos, correspondentes a uma secção 

transversal do guia pequena, média e grande. No caso da secção retangular pequena, a sua largura é 

muito menor que o comprimento de onda 𝜆, só existe o modo fundamental, e a maior parte da energia 

luminosa propaga-se no meio externo com poucas perdas. No segundo caso, a largura da secção 

retangular do guia é maior que 𝜆, mas da ordem de grandeza deste, e o guia suporta apenas alguns 

modos, mas, em determinadas situações, pode funcionar como um guia monomodal. A maior parte da 

energia luminosa propaga-se no guia. Este caso é o mais utilizado em circuitos óticos integrados. No 

terceiro caso considerado o guia tem uma largura da secção retangular muito maior que 𝜆 e pode 

suportar muitos modos.  

A importância do trabalho de Marcatili resulta de no seu trabalho terem sido obtidas, pela primeira vez, 

relações entre as perdas por curvatura e as características geométricas e elétricas de um guia 

curvilíneo. Resumindo os seus resultados, é assim possível afirmar que as perdas por curvatura podem 

ser reduzidas se se aumentar a diferença entre o índice de refração do guia e os índices de refração 

dos meios exteriores ao guia se se aumentar o raio do guia, até um dado valor limite, e se se escolher 

a altura da secção transversal do guia de modo a confinar os campos na direção normal ao plano de 

curvatura. 
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O trabalho de Marcatili foi um marco no desenvolvimento de um conjunto de dispositivos que utilizam 

guias curvilíneos. Inicialmente, como a tecnologia ainda estava pouco desenvolvida, as estruturas em 

anel são grandes e pesadas, o que dificulta a sua utilização. Nos anos 80, aparece a ótica integrada e 

os primeiros laseres semicondutores em anel, que resolvem o problema [8,9]. Os guias em anel são 

hoje um elemento fundamental em circuitos óticos integrados, sendo utilizados em laseres, em 

amplificadores [10], filtros [10], elementos lógicos [11], multiplexers [12] e sensores [13].  

Atualmente, verifica-se que a morfologia e as propriedades óticas condicionam a propagação de ondas 

eletromagnéticas em ressoadores. Estes dispositivos são designados por MDR (ressoadores 

dependentes da morfologia) [14,15] e têm perdas reduzidas por radiação eletromagnética. Estas perdas 

devem-se sobretudo às reflexões e à baixa absorção da luz, possuindo assim fatores de qualidade(Q) 

elevados, acima de 1011. Estes dispositivos são bastante utilizados como laseres, nas comunicações 

de dados e sensores [16,17,18]. Destacam-se ainda os ressoadores com formatos em pista [19, 20], 

quadrados [21,22] ou triangulares [23]. Hoje em dia, estuda-se também a propagação eletromagnética 

em fibras óticas [24], microesferas [25,26], microdiscos [27,28,29,30] e microtoroides [31,32,33,34].  

Referem-se ainda alguns estudos nos laseres em disco semicondutor. O estudo destes dispositivos foi 

iniciado em 2015 [35], por Bauke Tilma et al. Bauke realiza uma revisão crítica sobre laseres 

semicondutores em disco. O principal objetivo da investigação é obter impulsos ultracurtos e com maior 

potência de pico (200 fs). Estes impulsos permitem que a energia se encontre confinada, removendo 

todo o material, sem gerar calor na amostra que está a ser processada. Esta descoberta é importante 

no desenvolvimento de novas aplicações na cirurgia de tecidos, nomeadamente em biomedicina. Os 

impulsos curtos também possuem larguras de banda, que podem ser úteis para medição precisa em 

diagnóstico e metrologia.  

Em 2017, Daniel Benedikovic et al [36] desenvolvem microressoadores em anel, com comprimento 

inferior a 10µm.  Estes microressoadores utilizam novos materiais na banda ótica, que são bastante 

promissores na integração de sistemas em circuitos integrados. No mesmo ano, Jayanta Rakshit 

investiga os comparadores óticos digitais [37]. No seu estudo, recorre a guias de onda em silício, 

baseados também em microressoadores em anel. Como este dispositivo tem baixo consumo 

energético, é ideal para implementar em redes óticas. O modelo proposto atinge potências bastante 

reduzidas de 1.82 mW.  

Ainda nesse ano, Huilian Ma et al procedem a uma revisão crítica, sobre os giroscópios em anel [38]. 

Consideram-se diversas fontes de ruído parasita: retrodifusão, retroreflexão, erro de polarização, efeito 

não linear de Kerr e ruído de frequência do laser. Observa-se que os efeitos parasíticos deterioram o 

desempenho e ultrapassam os limites da sensibilidade de ruído. Desta forma, os giroscópios óticos são 

sensores atrativos, para sistemas de navegação inercial. No final de 2017, desenvolvem-se 

moduladores VLSI (integração em larga escala) [39]. Estes moduladores utilizam guias em anel em 

nano escala. Estes dispositivos são promissores para integração em interconexões óticas, que podem 

satisfazer as próximas gerações de centros de processamento de dados e supercomputadores. Os 



 

5 

moduladores podem chegar ou ultrapassar os 400 GHz. Os circuitos integrados utilizados são 

eficientes e compatíveis com uma multiplexagem por divisão no comprimento de onda. O estudo de 

Sajjad Moazeni et al [39], baseia-se num conversor ótico de digital para analógico. O conversor opera 

a 20 Hz com linearização melhorada. Assim sendo, é possível substituir os geradores óticos usados 

nos transmissores PAM (Modulação em amplitude de pulso).  

Com este trabalho de modelização e simulação, procura-se otimizar as estruturas existentes e facilitar 

o projeto de novas estruturas. 

1.4     Organização da Dissertação 

A dissertação estrutura-se em 5 capítulos. O planeamento é o seguinte (Figura 1.1): 

 

Figura 1.2.  Estrutura da dissertação de mestrado. 
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No capítulo 1 refere-se a importância do sinal ótico nas comunicações óticas. Explicam-se as 

vantagens dos guias de onda em anel e quais as suas aplicações. Apresentam-se os objetivos que se 

pretendem atingir com o trabalho. Realiza-se uma revisão do estado da arte, onde se documenta o que 

está a ser feito atualmente no campo em estudo. Apresenta-se a estrutura da dissertação. 

No capítulo 2 apresentam-se 2 modelos. O primeiro é o modelo de propagação com base no 

formalismo de Marcatili [7]. Este modelo permite o estudo de guias em anel de dimensão infinita. Utiliza-

se este modelo para analisar estruturas com interfaces de geometria simples. Descrevem-se as 

equações fundamentais e o potencial escalar do campo eletromagnético para o modo TE. O segundo, 

é um modelo numérico de propagação (método dos elementos finitos). Este modelo é aplicado a um 

guia em anel e a um guia retilíneo de dimensão infinita.  

No capítulo 3 analisa-se a propagação do campo eletromagnético, numa estrutura constituída por um 

guia em anel acoplado a um guia retilíneo. Para esta análise, utilizam-se métodos semi-analíticos e 

métodos numéricos (método dos elementos finitos). Introduz-se um modelo analítico aproximado de 

um acoplamento pontual. Descrevem-se os processos de simulação 

 numérica dos dispositivos. No final, calculam-se os parâmetros do modelo analítico.  

No capítulo 4 simula-se a estrutura apresentada no capítulo 3. Varia-se a diferença entre o índice de 

refração do anel e do substrato, a distância entre os guias e o raio do guia curvilíneo. Para cada caso, 

ajustam-se os resultados do modelo analítico aos resultados de simulação numérica. Analisa-se a 

variação das perdas por curvatura e do módulo do coeficiente de transmissão.  

No capítulo 5 apresentam-se as conclusões da dissertação. Referem-se algumas considerações sobre 

o trabalho futuro a realizar na estrutura estudada. 

  

Conclusão 

Os guias de onda em anel são dispositivos promissores para a integração em circuitos integrados 

optoelectrónicos. O objetivo principal do trabalho é a modelização e simulação de um filtro ótico passa 

banda em anel. O modelo é simulado com o programa de simulação “Comsol”, que usa um método de 

elementos finitos. Realiza-se uma revisão do estado da arte, onde se documenta o que está a ser feito 

atualmente no campo em estudo. Apresenta-se a estrutura da dissertação. 
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Capítulo 2 

Modelização de um Guia de 

Onda Dielétrico em Anel 

2  Modelização de um Guia de Onda Dielétrico 

em Anel 

Resumo: 

Neste capítulo, abordam-se dois modelos que permitem a análise do campo eletromagnético de um 

guia de onda dielétrico em anel. O primeiro modelo é um modelo analítico, através do qual se obtém 

uma equação. Esta equação permite determinar os modos de propagação, mais especificamente o 

modo TE (transversal elétrico), que é excitado em guias em anel. O segundo modelo é um modelo 

numérico (método dos elementos finitos), que permite resolver problemas bidimensionais através das 

funções de base. No final, escolhe-se a configuração da malha de elementos finitos a utilizar, de acordo 

com o programa de simulação “Comsol”. 
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2.1 Propagação de Ondas em Guias em Anel 

2.1.1 Equações Fundamentais  

Para iniciar o estudo de um guia em anel, é utilizada uma formulação analítica escalar para o modo TE 

(transversal elétrico). Este modo é excitado em guias em anel de secção retangular. O campo elétrico 

propaga-se transversalmente à direção θ, de acordo com o sistema de eixos da figura 2.1. Para este 

caso em específico, a formulação analítica escalar considerada é uma aproximação, pois considera-se 

que a largura do guia é pouco maior do que a altura. 

 

Figura 2.1. Esquema do guia em anel de acordo com os eixos x,y,z [1]. 

No interior e no exterior do guia em anel, considera-se que o índice de refração n é constante. O campo 

determina-se à custa das equações de Maxwell, que são: 

                                                                        𝛻 ⨯ 𝐄 = −
𝜕𝐁

𝜕𝑇
                                                           (2.1) 

                                                                        𝛻 ⨯ 𝐇 = 𝐉 + 𝜕𝐃

𝜕𝑇
                                                         (2.2) 

                                                               𝛻 ∙ 𝐃 = 𝜌                                                    (2.3) 

                                                               𝛻 ∙ 𝐁 = 0                                                    (2.4) 

Em que 𝐃 = 𝜀𝐄 e 𝐁 = 𝜇𝐇 representam as relações de constituição dos meios lineares e isotrópicos. 

O vetor 𝐃 representa o deslocamento elétrico, 𝐄 a intensidade do campo elétrico, 𝐁 o vetor de indução 

magnética, 𝐇 a intensidade do campo magnético, 𝐉 a densidade de corrente elétrica e 𝜌 a densidade 

volúmica de carga elétrica. Admitindo que no interior do guia de onda não existe distribuição de cargas 

elétricas e de correntes elétricas e admitindo que o campo eletromagnético tem uma variação 
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harmónica no tempo, descrita através do operador 𝑒𝑗𝜔𝑇,em que 𝜔 é a frequência angular, as equações 

de Maxwell no domínio da frequência assumem a seguinte forma:  

                                                         𝛻 ⨯ 𝐄 = −𝑗𝜔𝜇𝐇                                                           (2.5) 

                                                          𝛻 ⨯ 𝐇 = j𝜔𝜀𝐄                                                              (2.6) 

                                                              𝛻 ∙ 𝐄 = 0                                                      (2.7) 

                                                             𝛻 ∙ 𝐇 = 0                                                      (2.8) 

onde agora as grandezas vetoriais se referem a amplitudes complexas. A existência de perdas é 

descrita através de um operador complexo 𝜀 ̅(constante dielétrica). Este operador é representado com 

parte real positiva e parte imaginária negativa: 

                                   𝜀̅ = 𝜀0𝜀�̅�  , 𝜀�̅� = 𝑛2 = 𝜀´ + 𝑗𝜀´´, 𝜀´ > 0 , 𝜀´´ ≤  0                            (2.9)    

em que 𝜀�̅� é a constante dielétrica relativa e 𝑛 é o índice de refração. A seguir, aborda-se o potencial 

escalar do campo eletromagnético, que é aplicado ao modo transversal elétrico.  

2.1.2 Potencial Escalar do Campo Eletromagnético - Modo TE 

Os campos elétricos e magnéticos em guias de onda cilíndricos, propagam-se na direção azimutal e 

são definidos por: 

                                 𝐄(𝑅, 𝜃, 𝑧, 𝑇) = 𝑅𝑒[(�͂�𝑅𝑒𝑅 , �͂�𝜃𝑒𝜃 , �͂�𝑧𝑒𝑧)𝑒𝑗(𝜔𝑇−�̅�𝜃)]                      (2.10a) 

                                𝐇(𝑅, 𝜃, 𝑧, 𝑇) = 𝑅𝑒[(�͂�𝑅𝑒𝑅, �͂�𝜃𝑒𝜃, �͂�𝑧𝑒𝑧)𝑒𝑗(𝜔𝑇−�̅�𝜃)]                     (2.10b) 

                                        

sendo �̅�  a constante de propagação angular do modo. Após a substituição de (2.10) em (2.5, 2.6,2.7 

e 2.8) e considerando 𝜇 = 𝜇0 obtém-se: 

                                                −j
�̅�

𝑅
�͂�𝑧 −

𝜕�͂�𝜃

𝜕𝑧
= −𝑗𝜇0𝜔�͂�𝑅                                         (2.11)                  

                                                   
𝜕�͂�𝑅

𝜕𝑧
−

𝜕�͂�𝑧

𝜕𝑅
= −𝑗𝜇0𝜔�͂�𝜃                                                       (2.12)  

                                                           
1

𝑅

𝜕(𝑅�͂�𝜃)

𝜕𝑅
+ 𝑗

�̅�

𝑅
�͂�𝑅 = −𝑗𝜇0𝜔�͂�𝑧                                      (2.13)                            

                                                j
�̅�

𝑅
�͂�𝑧 +

𝜕�͂�𝜃

𝜕𝑧
= 𝑗𝑛2𝜀0𝜔�͂�𝑅                                                     (2.14) 

                                                  
𝜕�͂�𝑅

𝜕𝑧
−

𝜕�͂�𝑧

𝜕𝑅
= 𝑗𝑛2𝜀0𝜔�͂�𝜃                                                       (2.15) 

                                                
1

𝑅

𝜕(𝑅�͂�𝜃)

𝜕𝑅
+ 𝑗

�̅�

𝑅
�͂�𝑅 = 𝑗𝑛2𝜀0𝜔�͂�𝑧                                    (2.16) 
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                                                  �͂�𝜃 = −j
1

�̅�
[

𝜕(𝑅�͂�𝑅)

𝜕𝑅
+ 𝑅

𝜕�͂�𝑧

𝜕𝑧
]                                              (2.17)   

                                                  �͂�𝜃 = −j
1

�̅�
[

𝜕(𝑅�͂�𝑅)

𝜕𝑅
+ 𝑅

𝜕�͂�𝑧

𝜕𝑧
]                                                (2.18)             

A constante de propagação é complexa e caracteriza-se por  �̅� = 𝛽 − 𝑗α, para 𝛽 > 0 e α > 0.  A 

parte imaginária designa-se por constante de atenuação e a parte real por constante de fase (vetor de 

onda). O sistema de equações (2.11) a (2.18) permite a caracterização de guias, possibilitando 

relacionar o campo elétrico com o campo magnético. No entanto, consegue-se simplificar e adotar uma 

formulação escalar para o campo com configuração 2D. Esta formulação é possível para o guia em 

tubo onde o modo TEz (transversal ao campo elétrico com 𝐄𝑅 = 0) é excitável e o guia em disco em 

que o modo TER (transversal ao campo elétrico com 𝐄𝑧 = 0) é excitável. Alguns autores, como 

Marcatili[7], Marcuse[40], Stoffer e Yamamoto[41], consideram os modos TE e TM (transversal 

magnético) como aproximações. Este facto acontece para os casos em que a altura do guia não é 

muito maior do que a largura (o guia deixa de ser considerado em forma de tubo). Também acontece 

nos casos em que a largura do guia não é muito maior do que a altura (o guia deixa de ser considerado 

em forma de disco). Ao analisar os modos TEz, sendo �͂�𝑧 = 𝜙  e �͂�𝑅 = 0 é possível obter as seguintes 

expressões a partir de (2.11), (2.12) e (2,18): 

                                                    �͂�𝑅 =
1

𝑗𝜇0𝜔
[𝑗

�̅�

𝑅
𝜙 +

𝜕�͂�𝜃

𝜕𝑧
]                                                  (2.19) 

                                                          �͂�𝜃 =
1

𝑗𝜇0𝜔

𝜕𝜙

𝜕𝑅
                                                  (2.20) 

                                                         �͂�𝜃 = −j
1

�̅�
𝑅

𝜕𝜙

𝜕𝑧
                                                 (2.21)                                

Com a equação (2.21), demonstra-se que o modo TEz pode ser excitado desde que as grandezas 

sejam independentes da coordenada z, o que acontece para os guias em tubo:  

                               
1

𝑗𝜇0𝜔𝑅

𝜕

𝜕𝑅
(𝑅

𝜕𝜙

𝜕𝑅
) +

𝑗�̅�

𝑅
[

1

𝑗𝜇0𝜔
[𝑗

�̅�

𝑅
𝜙 +

𝜕�͂�𝜃

𝜕𝑧
]] = 𝑗𝑛2𝜀0𝜔𝜙                    (2.22)   

Substituindo (2.21) em (2.22) obtém-se: 

                                   
1

𝑅

𝜕

𝜕𝑅
(𝑅

𝜕𝜙

𝜕𝑅
) +

𝜕2𝜙

𝜕𝑧2 −
�̅�2

𝑅2 𝜙 = −𝑛2𝜀0𝜇0𝜔2𝜙                           (2.23) 

ou 

                                                𝛻2𝜙 −
�̅�2

𝑅2 𝜙 + 𝑛2𝑘0
2𝜙 = 0                                         (2.24) 

onde 𝑘0 = 𝜔/𝑐0=2𝜋/𝜆  é o número de onda, 𝑐0 e 𝜆  a velocidade da luz e o comprimento de onda 

no vácuo, respetivamente. Apesar da equação (2.24) estar relacionada com os modos TEz que se 

propagam em guias cilíndricos, também se obtém uma equação equivalente para os modos TER. Estes 

modos são importantes, uma vez que são os únicos modos que podem ser excitados no caso dos 



 

12 

discos. Por conseguinte, a equação (2.24) é homogénea e de valores próprios, o que permite 

determinar os modos de propagação no guia em anel. De forma semelhante aos trabalhos publicados 

em [42] e [43], são utilizadas as funções de Bessel para descrever o campo no interior do guia. 

Adicionalmente, é preciso impor as condições de fronteira mais apropriadas na superfície de separação 

entre a zona interior e exterior. Este modelo analítico, permite resolver problemas lineares associados 

a fronteiras regulares. Quando existem problemas de geometria complexa e com irregularidades, 

recorre-se a um segundo modelo que utiliza um método numérico, o método dos elementos finitos.  

2.2   Método dos Elementos Finitos 

2.2.1 Introdução 

O método dos elementos finitos (FEM) permite abordar numericamente os problemas de campo de 

uma forma eficaz e elegante. A raiz numérica do FEM possui assim uma grande capacidade de 

resolução de sistemas de equações lineares de grandes dimensões devido à enorme quantidade de 

cálculos que permite executar. Com a generalização da utilização dos microcomputadores entre a 

década de 80 e 90, o FEM torna-se na principal ferramenta a utilizar na generalidade das aplicações 

de engenharia no que respeita ao projeto, simulação e otimização de dispositivos. Por conseguinte, 

este método tem sido utilizado na análise de vários guias de onda [44,45,46], com a vantagem de, para 

abordagens escalares do campo eletromagnético, permitir a diminuição da dimensão das matrizes e a 

redução do tempo de computação. Existem dois processos do FEM, o método dos resíduos pesados e 

um dos seus casos particulares, o método de Galerkin. O método dos resíduos pesados é usado para 

obter soluções aproximadas de equações diferenciais. Essa aproximação é feita através de funções 

mais simples que resultam da divisão em vários subdomínios menores. O método de galerkin é aplicado 

quando as funções de peso coincidem com as funções de base. Neste tipo de aplicações utilizam-se 

elementos triangulares para a configuração dos subdomínios, quer numa discretização uniforme do 

domínio espacial quer numa outra obedecendo ao método de triangulação de Delaunay [47]. 

 

2.2.2 Configuração dos Elementos 

A configuração mais simples de uma ligação entre dois nodos da malha de discretização do domínio é 

o segmento de reta. Para problemas 2D, esta configuração corresponde à consideração de elementos 

poligonais. Nada impede que os elementos tenham configurações topológicas distintas (sejam 

polígonos com diferentes números de lados). Com vista à simplificação dos algoritmos, em geral, 

escolhem-se configurações topológicas uniformes ao longo do domínio, embora possam ser não 

homogéneos no que se refere às dimensões e semelhança. Assim sendo, a configuração 

topologicamente mais simples é constituída por elementos triangulares (2D). Esta configuração tem a 
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vantagem de ser a que melhor se adapta à construção de partições do domínio e à discretização das 

suas fronteiras com vista à imposição das respetivas condições de fronteira. Adota-se assim esta 

topologia para as simulações efetuadas ao longo desta dissertação. 

2.2.3 Funções de Base 

Para problemas 2D, o critério para a numeração dos nodos afeta bastante a colocação dos elementos 

na matriz principal, o que tem importância a nível computacional. Como foi referido anteriormente, num 

problema 2D, como é o modelo adotado para o tratamento de guias de onda dielétricos em anel, 

consideram-se elementos triangulares os quais correspondem à configuração geométrica mais simples. 

À discretização do domínio através de uma partição com elementos triangulares vai corresponder uma 

discretização nodal. A descrição dos campos, tomados como elementos de um espaço funcional, é 

feita, elemento a elemento, através de um desenvolvimento em termos de determinadas funções de 

base. As funções de base podem, por sua vez, ter diferentes ordens de interpolação, ou seja, ordem 0 

para funções seccionalmente constantes e ordem 1 para funções seccionalmente lineares. Para 

funções de base de ordem 0, os centros dos elementos constituem os nodos de discretização do 

domínio. Se pelo contrário, as funções de base forem de variação linear, os nodos passam a localizar-

se nos vértices do elemento e não no centro. No programa de simulação “Comsol” são utilizadas 

funções de base de ordem 1. No caso de funções de base de ordem 2, como os elementos são 

triangulares, o número de nodos é seis. Dos seis pontos, três estão localizados nos vértices e os outros 

três encontram-se nos centros das arestas de cada triângulo.  A configuração triangular apresenta-se 

como a solução a utilizar para resolver problemas bidimensionais. 

 

2.2.4 Problemas Bidimensionais 

A consideração de uma partição triangular para um domínio bidimensional permite a resolução de 

problemas para regiões de configuração bastante complexas (figura 2.2). Após definir 

convenientemente cada vértice do triângulo, é possível determinar todos os elementos matriciais 

envolvidos em qualquer problema a duas dimensões. Esses elementos resultam da partição do domínio 

e contribuem para a equação global matricial. Esta equação pode ser construída através do somatório 

das equações matriciais elementares.   
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Figura 2.2.Subdivisão de um domínio bidimensional em elementos triangulares com indicação da 

numeração dos nodos e dos elementos [48]. 

 

A figura 2.2 representa assim o domínio dividido em triângulos, onde as fronteiras do domínio são 

aproximadas por segmentos de reta. As funções de base permitem assim a discretização e subdivisão 

do domínio em elementos triangulares. Com esse objetivo, recorre-se à utilização de um programa que 

permite explorar todas as potencialidades deste método.   

2.2.5 Programa de Elementos Finitos 

O método dos elementos finitos é um procedimento numérico que permite determinar soluções 

aproximadas de equações. Este método subdivide o domínio em partes menores, denominados 

elementos finitos. Os elementos finitos são ligados entre si por pontos, que são denominados por nós 

ou pontos nodais. Ao conjunto de todos os elementos e nós dá-se o nome de malha. Em função das 

subdivisões da geometria, as equações matemáticas que explicam o comportamento físico não serão 

resolvidas de maneira exata, mas de forma aproximada por este método numérico. A precisão do 

método dos elementos finitos depende da quantidade de nós e elementos, do tamanho e dos tipos de 

elementos da malha. Devido à complexidade associada e para realizar estas tarefas de forma mais 

eficiente, recorre-se à utilização de um software que permite a simulação computacional (“Comsol 

Multiphysics”). Ao longo de um programa existem três fases de processamento:   

1. Pré-Processamento:   

• Definição da malha de elementos finitos; 

• Definição do tipo de equação fundamental do campo, das condições de fronteira e 

iniciais, propriedades constitutivas dos meios. 

2. Processamento (solver): 

• Estabelecimento da equação matricial global reduzida do campo;  

• Resolução do sistema e determinação das grandezas primárias (potencial) nos nodos 

da malha do domínio. 
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3. Pós-Processamento: 

• Apresentação dos resultados (perfis do potencial, superfícies equipotenciais, etc); 

• Determinação das grandezas secundárias (campo elétrico) e grandezas integrais 

(cargas elétricas, coeficientes de capacidade, energia, forças, etc.). 

 

Estes programas têm evoluído e procuram aperfeiçoar cada vez mais as análises abordadas pelo 

método, melhorando a escolha dos tipos e a geração da malha de elementos, os critérios de aceitação, 

erros e a apresentação dos resultados, facilitando a utilização desta ferramenta [49]. Com este 

programa pretende-se simular um filtro ótico passa banda, constituído por um guia em anel e um guia 

retilíneo e que é retratado no capítulo seguinte.  

 

Conclusões: 

Neste capítulo, faz-se a modelização de um guia de onda dielétrico em anel. Através do modelo 

analítico, obtém-se uma equação que determina os modos de propagação, nomeadamente o modo TE, 

que é excitado em guias em anel. Pelo método dos elementos finitos, verifica-se que a configuração da 

malha em elementos triangulares é a solução a utilizar para as simulações. Conclui-se que quanto 

menor for a espessura da malha, maior o tempo de cálculo e exigência em termos de memória. Para 

além disso, aumentam os erros numéricos que ocorrem durante os cálculos devido aos 

arredondamentos. 
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Capítulo 3 

Caracterização de um Filtro 

Ótico Passa Banda em Anel 

3  Caracterização de um Filtro Ótico Passa 

Banda em Anel      

Resumo: 

Neste capítulo, caracteriza-se um filtro ótico passa banda em anel. Introduz-se um modelo analítico de 

um acoplamento aproximado entre um guia retilíneo e um guia em anel. Descreve-se também o 

processo de simulação numérica do programa “Comsol”. No final, obtêm-se os espetros dos 

coeficientes de simulação e retiram-se dele os parâmetros do modelo analítico correspondente ao 

acoplamento pontual já referido, com vista à interpretação física e análise dos resultados obtidos. 
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3.1 Caracterização de um Filtro Ótico Passa Banda  

Um filtro ótico passa banda é constituído por um guia em anel e um guia retilíneo (figura 3.1). A 

diferença é que o guia retilíneo possui os modos TE e TM, enquanto que o guia em anel também possui 

o modo TEM (transversal ao campo eletromagnético). Um dos primeiros artigos que refere o guia em 

anel para um filtro ótico foi publicado em 1969 por Marcatili [7]. No filtro ótico ocorre o acoplamento que 

consiste na transmissão de sinal de um guia de onda para o outro, após várias voltas em redor do anel. 

O perímetro do anel é então proporcional a um número inteiro de comprimentos de onda cuja relação 

permite obter os picos de ressonância e a distância entre eles. O acoplamento depende assim da 

distância entre os guias, do índice de refração do substrato e do núcleo, do raio do guia curvilíneo e da 

espessura dos guias. Para caracterizar este tipo de filtros utilizam-se determinados parâmetros, entre 

os quais α que representa as perdas por acoplamento. Este parâmetro apenas existe no anel e tende 

a diminuir à medida que o raio do anel aumenta. De seguida apresenta-se a matriz de transferência de 

acordo com a figura 3.1. Este tipo de matriz é muito útil para o estudo da propagação do sinal, uma vez 

que ao determinarmos a matriz, basta multiplicar por um vetor que representa o campo incidente, 

obtendo-se o campo transmitido tanto para o anel como para o guia retilíneo: 

                                              (
𝐸𝑡1

𝐸𝑡2
) = (

𝑡11 𝜅12

−𝜅12 𝑡11
) (

𝐸𝑖1

𝐸𝑖2
)                                          (3.1)                                          

 

Figura 3.1. Representação de um filtro ótico passa banda em anel [50]  

Os filtros óticos são blocos de construção promissores para circuitos integrados fotónicos, devido ao 

elevado contraste do índice de refração, disponível por exemplo em fotónica de silício, onde podem ser 

feitos circuitos muito pequenos (µm). De seguida, procede-se à introdução do modelo analítico a utilizar 

para a simulação deste tipo de filtro. 
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3.2 Modelo Analítico do Acoplamento Pontual entre Retilíneo e 

Curvilíneo 

Esquematicamente, pode-se idealizar o acoplamento pontual entre um retilíneo e um curvilíneo como 

representado em baixo (figura 3.2). Uma parte da onda incidente mantém-se no guia retilíneo, o campo 

restante aproxima-se do anel e transmite-se em seu redor. Da mesma forma, parte da luz no anel 

aproxima-se do guia retilíneo, enquanto que o restante continua no anel. 

 

Figura 3.2 Esquema de um circuito em anel ótico, mostrando os campos de incidência 𝐸𝑖1 e 𝐸𝑖2 e os 

campos transmitidos 𝐸𝑡1 e 𝐸𝑡2. Os coeficientes de transmissão e acoplamento t e 𝜅 também são 

indicados, bem como o coeficiente de perdas do anel α [51]. 

 

Para que a potência total de entrada seja igual à potência total de saída e considerando que o 

acoplamento é pontual (t = 𝑡∗), assume-se que a transmissão do acoplador e os coeficientes de 

acoplamento estão relacionados por: 

                                                             |𝑡|2 + |𝜅|2 = 1                                                       (3.2) 

Considera-se ainda que 𝑡 = 𝑡11, 𝜅 =  𝜅12,−𝜅∗ =  𝜅21, 𝑡∗ = 𝑡22 e substitui-se em (3.1). Os campos 

transmitidos estão relacionados com os campos incidentes através da seguinte relação matriz-vetor: 

                                                     (
𝐸𝑡1

𝐸𝑡2
) = (

𝑡 𝜅
−𝜅∗ 𝑡∗) (

𝐸𝑖1

𝐸𝑖2
)                                      (3.3) 

Os elementos da matriz definidos acima, garantem que a potência de entrada total seja igual à potência 

total de saída: 
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                                                 |𝐸𝑡1|2 + |𝐸𝑡2|2 = |𝐸𝑖1|2 + |𝐸𝑖2|2                                 (3.4) 

Para além disso, à medida que a onda se propaga ao redor do guia de onda em anel, consegue-se 

obter a seguinte relação referida no capítulo 2: 

                                                           𝐸𝑖2 = 𝐸𝑖1 · 𝛼𝑒−𝑗𝜃                                                      (3.5) 

Onde 𝜃 = 𝜔𝐿/𝑐, sendo L o perímetro do anel que é dado por L=2𝜋𝑟 em que 𝑟 corresponde ao raio 

médio do anel, medido desde o centro do anel ao centro do guia de onda. Pode-se também definir c  

como a velocidade de fase do modo do anel (𝑐 = 𝑐0/𝑛𝑒𝑓𝑓)  e a frequência angular fixa como 𝜔 =

𝑘𝑐0, em que 𝑐0 se refere à velocidade da luz no vácuo. Utiliza-se o índice de refração efetivo (𝑛𝑒𝑓𝑓) 

porque se aproxima do índice de refração do núcleo (𝑛𝑎). Quanto mais confinado se encontrar o sinal 

dentro do núcleo, maior é a essa proximidade. O número de onda 𝑘 está relacionado com o 

comprimento de onda 𝜆 através de 𝑘 = 2𝜋/𝜆. Utilizando o número de onda, o índice de refração 

efetivo pode ser facilmente introduzido nas relações de acoplamento do anel por: 

                                                      𝛽 = 𝑘 · 𝑛𝑒𝑓𝑓 =
2𝜋·𝑛𝑒𝑓𝑓

𝜆
                                           (3.6) 

Onde 𝑗𝛽 é a constante de propagação ou vetor de onda (do capitulo 2) e 𝛽 é real, assim como 𝑛𝑒𝑓𝑓, o 

que leva a: 

                            𝜃 =
𝜔𝐿

𝑐
=

𝑘𝑐0𝐿

𝑐
= 𝑘 ∙ 𝑛𝑒𝑓𝑓 ∙ 2𝜋𝑟 =

2𝜋∙𝑛𝑒𝑓𝑓∙2𝜋𝑟

𝜆
= 4𝜋2𝑛𝑒𝑓𝑓

𝑟

𝜆
                   (3.7) 

Combinando então as equações 3.2 e 3.3, o campo transmitido pode ser escrito por: 

                                                           
𝐸𝑡1

𝐸𝑖1
=

−𝛼+𝑡·𝑒−𝑗𝜃

−𝛼𝑡∗+𝑒−𝑗𝜃                                                   (3.8) 

                                                           
𝐸𝑖2

𝐸𝑖1
=

−𝛼𝜅∗

−𝛼𝑡∗+𝑒−𝑗𝜃                                                     (3.9) 

                                                           
𝐸𝑡2

𝐸𝑖1
=

−𝜅∗

1−𝛼𝑡∗𝑒𝑗𝜃                                                          (3.10) 

Antes de se proceder à simulação, cria-se um modelo e apresentam-se os parâmetros a utilizar.   

3.3 Parâmetros de Simulação e Definição do Modelo  

Para a realização da simulação, utilizam-se os seguintes parâmetros:   
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Tabela 3.1 Definição e descrição dos parâmetros a utilizar na simulação. 

Nome Valor de referência Descrição 

𝜆0 1,469 µm Comprimento de onda de 
referência 

𝑤𝑎 0,5 µm Largura do guia em anel 

𝑤𝑟 0,5 µm Largura do guia retilíneo 

𝑟 4,65 µm Raio de curvatura do guia em 
anel 

d 4,165 x10-2 µm Distância de separação entre os 
guias  

𝑛𝑎 3,6 Índice de refração do guia em 
anel 

𝑛𝑟 3,6 Índice de refração do guia 
retilíneo 

𝑛𝑠 2,6 Índice de refração do substrato 

Com os parâmetros da tabela 3.1, define-se o modelo analítico do acoplamento pontual entre os dois 

guias. Este modelo apresenta-se na figura 3.3 onde se explicam todos os parâmetros do acoplamento 

de um guia de onda retilíneo (azul na figura) com um guia de onda em anel (laranja na figura).  

 

Figura 3.3 Esquema explicativo da associação entre o guia de onda retilíneo e o guia de onda em 

anel que se pretende simular. 
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Este modelo permite calcular as propriedades de um filtro ótico passa banda e serve de base para 

efetuar as alterações das especificações no capítulo 4. Estas alterações permitem aprofundar o estudo 

do acoplamento e consequente otimização do dispositivo. Para realizar a simulação, recorre-se ao 

programa “Comsol Multiphysics” - versão 5.2, que usa um método de elementos finitos de acordo com 

o descrito no capítulo 2.  

3.4 Simulação de um filtro 

Como foi referido no capítulo anterior, existem três fases de processamento durante a simulação no 

“Comsol”. O pré-processamento onde se constrói a geometria, o processamento em que se definem os 

materiais, a propagação do campo eletromagnético dentro dos guias e a malha de elementos finitos. 

No final, ocorre o pós-processamento onde se analisam os resultados de simulação numérica. Estes 

resultados correspondem à variação da transmitância com o comprimento de onda e à representação 

do perfil do campo elétrico. A transmitância representa assim o quociente entre a potência do sinal da 

porta de saída e a potência do sinal da porta de entrada, ambos do guia retilíneo, como indicado na 

figura 3.3. No capítulo 4, ajustam-se os resultados de simulação numérica ao modelo analítico, para se 

poder tirar conclusões. Todas as figuras referentes aos processos intermédios de simulação numérica 

encontram-se no anexo 2. 

3.4.1 Pré-processamento 

Para iniciar a simulação, constrói-se um modelo em duas dimensões e cria-se uma caixa com dois 

eixos de acordo com o problema proposto. Ambos os eixos permitem medir a largura e comprimento 

dos guias em 𝜇𝑚. De forma a modelar a geometria, definem-se os tamanhos e as localizações dos 

objetos geométricos. Em primeiro lugar, coloca-se um círculo de raio igual a 4,65 𝜇𝑚, centrado no meio 

da caixa (figura B.1.1). De seguida, remove-se o domínio interno do círculo, de forma a ter o aspeto de 

um anel (figura B.1.2). A seguir, coloca-se um retângulo do lado esquerdo, exatamente no centro do 

revestimento do anel. Este retângulo possui um comprimento de 10 𝜇𝑚 e espessura igual ao do anel 

(figura B.1.3). Ambos os objetos possuem camadas que serão utilizadas para definir os guias de onda 

e toma-se como largura das fronteiras fictícias 𝑤𝑓=1,7 𝜇𝑚 . Depois de fazer a união entre o anel e o 

retângulo, removem-se algumas fronteiras que não são necessárias entre os guias e dentro do anel 

(figura B.1.4). No final, obtém-se o modelo geométrico final, representado na figura 3.4. 

 



 

23 

 

Figura 3.4 Modelo geométrico final. 

3.4.2 Processamento 

Antes da colocação dos materiais, define-se o domínio do guia retilíneo (figura B.2.1) e o domínio do 

guia em anel (figura B.2.2). De seguida, definem-se as propriedades do substrato e do núcleo (figura 

3.5). 

 

Figura 3.5 Definição dos domínios do núcleo. 

 

Posteriormente, define-se a propagação do campo eletromagnético dentro dos guias. Começa-se por 

impor o campo de excitação apenas na porta de entrada do guia retilíneo (figura B.3.1). A porta de 

saída do guia retilíneo não é excitada pelo campo (figura B.3.2). Depois, selecionam-se as fronteiras 

de dispersão, que permitem a passagem do sinal dos guias para o exterior (figura B.3.3). Definem-se 

também as fronteiras de continuidade de campo que permitem a passagem do sinal entre os guias 

(figura B.3.4). No final, obtém-se a malha de elementos finitos. Esta malha possui um domínio 

constituído por elementos triangulares (figura 3.6). No capítulo 4, observa-se que a espessura da malha 

depende da largura das fronteiras fictícias e apenas se altera quando varia o raio do guia curvilíneo. 
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Figura 3.6 Construção da rede triangular. 

 

3.4.3 Pós-Processamento 

Depois de implementar o modelo, procede-se à análise modal e ao cálculo das equações matriciais de 

acordo com as fronteiras e domínios estabelecidos. Escolhe-se o intervalo de frequências do varrimento 

paramétrico. Opta-se assim por realizar o varrimento na frequência para 600 pontos e com uma janela 

entre 1,42 𝜇𝑚  e 1,52 𝜇𝑚. Utilizam-se 600 pontos porque é o número de pontos limite para o qual o 

computador consegue realizar as simulações sem interrupções de memória. Escolhe-se esta janela 

visto que o comprimento de onda central é 1,469 𝜇𝑚 e se encontra no domínio ótico. Para cada 

variação é realizado o ajuste da janela, como se pode observar no capítulo 4. De seguida, segue-se o 

cálculo do espetro de transmissão para se comparar com os resultados obtidos através da simulação.  

3.5 Cálculo do Espetro de Transmissão 

Para calcular o espetro de transmissão, mostra-se um exemplo de um resultado de simulação com a 

mesma largura de banda e a mesma frequência de ressonância nas figuras 3.7 e 3.8. A figura 3.7 para 

𝑃𝑡1/𝑃𝑖1  e a figura 3.8 para 𝑃𝑡2/𝑃𝑖1 de modo que 𝑃𝑡2/𝑃𝑖1 = 1- 𝑃𝑡1/𝑃𝑖1 com vista a: 

-Mostrar com este exemplo o cálculo dos parâmetros (𝛼,|𝑡|,𝑛𝑒𝑓𝑓,𝜑𝑡) para a obtenção das 

curvas correspondentes ao modelo analítico. 

-Mostrar o funcionamento do dispositivo com um filtro passa banda. 

Na figura 3.8 indicam-se os pontos de meia potência correspondentes à definição de largura de banda: 
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                                                       Δ𝑓 = 𝑐 ∙ (
1

𝜆1
−

1

𝜆2
)                                                       (3.10) 

O resultado mostra que esta largura de banda tem um pequeno valor (fator de qualidade elevado 

associado a uma elevada seletividade). Calcula-se o espetro de transmissão do modelo analítico com 

os parâmetros dos guias definidos na tabela 3.1. Recorrendo às equações 3.7 e 3.9 obtém-se: 

                                            
𝑃𝑡1

𝑃𝑖1
=

|𝐸𝑡1|2

|𝐸𝑖1|2 =
𝛼2+|𝑡|2−2𝛼|𝑡|𝑐𝑜𝑠 (𝜃+𝜑𝑡)

1+𝛼2|𝑡|2−2𝛼|𝑡|𝑐𝑜𝑠 (𝜃+𝜑𝑡)
                                      (3.11) 

                                            
𝑃𝑡2

𝑃𝑖1
=

|𝐸𝑡2|2

|𝐸𝑖1|2 =
1+𝛼2|𝑡|2−𝛼2−|𝑡|2

1+𝛼2|𝑡|2−2𝛼|𝑡|𝑐𝑜𝑠 (𝜃+𝜑𝑡)
                                      (3.12) 

em que|𝑡| representa o módulo do coeficiente de transmissão e 𝜑𝑡 representa a desfasagem entre os 

guias. Na ressonância, assume-se (𝜃 + 𝜑𝑡) = 2𝜋𝑚, onde 𝑚 é um inteiro, obtendo-se: 

                                                      𝑃𝑡1 = |𝐸𝑡1|2 =
(𝛼−|𝑡|)2

(1−𝛼|𝑡|)2                                         (3.13)  

Acontece um caso especial, quando (𝛼 = |𝑡|) em que os pontos de ressonância são zero. Este 

fenómeno é conhecido por acoplamento crítico onde ocorre interferência destrutiva. Pode-se assim 

dizer que se encontra na condição ótima para um filtro passa banda. Apresenta-se, de seguida, todo o 

processo de cálculo dos parâmetros e da largura de banda do espetro de transmissão que permitem 

analisar os resultados. 

3.6 Cálculo dos Parâmetros e Largura de Banda 

Para calcular o espetro de transmissão, procede-se ao cálculo dos parâmetros correspondentes (𝛼, |𝑡| 

, 𝑛𝑒𝑓𝑓 e 𝜑𝑡) e insere-se na equação 3.11. Apresenta-se, de seguida, um resultado que permite ilustrar 

o processo de cálculo dos parâmetros (figura 3.7) e da largura de banda (figura 3.8).   
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Figura 3.7 Representação de um resultado de simulação numérica. Apresentam-se os comprimentos 

de onda na ressonância e os valores de transmitância máximos. 

 

Figura 3.8 Representação do inverso da figura anterior que corresponde ao sinal que passa para o 

anel. Mostram-se os comprimentos de onda a meia potência e na ressonância. 

 

O cálculo do espetro de transmissão é realizado sempre de acordo com o processo demonstrado. O 

cálculo da largura de banda também segue o mesmo procedimento, no entanto só se aplica a 

resultados que se comportem como um filtro passa banda.  
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3.6.1 Cálculo de α e |t|  

Considera-se que α corresponde à contribuição da potência transmitida ao guia retilíneo mais a 

contribuição da radiação eletromagnética para o exterior. O parâmetro |𝑡| traduz o quociente entre a 

potência final na porta de saída e a potência inicial imposta na porta de entrada do guia retilíneo. Para 

calcular α e |𝑡|, utilizam-se as equações 3.11 e 3.12, considerando 𝛼 ≠ |𝑡|. Para isso, retiram-se os 

máximos e mínimos locais da figura 3.8, obtendo-se o valor médio de cada um dos conjuntos para a 

condição de máximo e mínimo da expressão 3.13. Estas condições permitem obter o valor de α e  |𝑡|. 

Os valores máximos e mínimos apresentam-se na tabela 3.2: 

Tabela 3.2 Apresentação dos valores máximos e mínimos da função com a respetiva média. 

 Valores Máximos de 𝑃𝑡1/𝑃𝑖1  Valores Mínimos de 𝑃𝑡1/𝑃𝑖1 

T1=0,992 T10=0,009 

T2=0,993 T20=0,016 

T3=0,995 T30=0,029 

T4=0,986 T40=0,003 

T5=0,992 T50=0,004 

Valor médio=0,992 Valor médio=0,012 

    

Sabendo que 𝑃𝑡1𝑚𝑎𝑥/𝑃𝑖1 corresponde à média dos valores máximos da função, 𝑃𝑡1𝑚𝑖𝑛/𝑃𝑖1 

corresponde à média dos valores mínimos da função e que 𝑐𝑜𝑠(𝜃 + 𝜑𝑡) = 1 ,  𝑐𝑜𝑠(𝜃 + 𝜑𝑡) = −1 

são respetivamente os valores máximos e mínimos da função 𝑐𝑜𝑠, obtém-se: 

                                                     {

𝑃𝑡1𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑖1
=

𝛼2+|𝑡|2+2𝛼|𝑡|

1+𝛼2|𝑡|2+2𝛼|𝑡|

𝑃𝑡1𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑖1
=

(𝛼−|𝑡|)2

(1−𝛼|𝑡|)2

                                         (3.13) 

 

A solução do sistema de equações para o exemplo apresentado é: 1ªsolução: 𝛼 ≈ -0,905 e  |𝑡| ≈-

0,923, 2ªsolução: 𝛼 ≈0,905 e  |𝑡| ≈0,923, 3ªsolução: 𝛼 ≈-0,923 e  |𝑡| ≈-0,905, 4ªsolução: 𝛼 ≈ 0,923 

e  |𝑡| ≈ 0,905, 5ªsolução: 𝛼 ≈ -1,084 e  |𝑡| ≈ -1,105. Das soluções apresentadas, só se escolhem as 

que fazem sentido do ponto de vista físico, isto é, de acordo com as seguintes condições:𝛼 ≥ |𝑡|, 0 <

𝛼 ≤ 1 e |𝑡| ≤ 1. De acordo com estas condições, a 4ª solução é a única que satisfaz todas as 

condições e portanto: 𝛼 ≈ 0,923 e  |𝑡| ≈ 0,905. 
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3.6.2 Cálculo de neff 

Os pontos de ressonância correspondem aos valores máximos da potência transmitida ao guia em anel 

correspondente ao resultado apresentado na figura 3.8. Verifica-se que nos pontos de ressonância, o 

(𝜃 + 𝜑𝑡) da equação 3.6 tem de ser um múltiplo de 2𝜋. E entre dois picos consecutivos a distância é 

de 2𝜋, o que leva à expressão 3.14: 

                                                     𝑛𝑒𝑓𝑓 =
1

2𝜋𝑟(
1

𝜆10
−

1

𝜆20
)
                                                        (3.14) 

Sabendo que 𝑛𝑒𝑓𝑓 depende de Δ𝑛, realiza-se o cálculo da diferença dos inversos dos comprimentos 

de onda mínimos para todos os casos possíveis. No final, assume-se como valor final a média dos 

resultados obtidos, substituindo depois na equação 3.14 para calcular 𝑛𝑒𝑓𝑓. Ao observar a figura 3.8, 

retiram-se os valores de comprimento de onda dos pontos de ressonância: 𝜆10 =1,426 𝜇𝑚, 𝜆20 

=1,445 𝜇𝑚, 𝜆30 =1,464 𝜇𝑚, 𝜆40 =1,484 𝜇𝑚, 𝜆50 =1,505 𝜇𝑚. Verifica-se que a diferença dos inversos 

dos comprimentos de onda correspondentes é constante e igual a 0,009 𝜇𝑚, o que dá para obter o 

valor do índice de refração efetivo, recorrendo à expressão 3.14 ( 𝑛𝑒𝑓𝑓=3,712). 

3.6.3 Cálculo de 𝜑𝑡  

Calcula-se também 𝜑𝑡 (desfasagem do campo dos guias retilíneo e curvilíneo) que permite ajustar a 

posição dos pontos de ressonância obtidos por simulação com os pontos de ressonância obtidos. 

Tendo em conta que (𝜃 + 𝜑𝑡) é um múltiplo de 2𝜋: 

            𝜑𝑡 = 2𝜋 [1 − (2𝜋 ∙ 𝑛𝑒𝑓𝑓 ∙
𝑟

𝜆1𝑚𝑖𝑛
− 𝑖𝑛𝑡 (2𝜋 ∙ 𝑛𝑒𝑓𝑓 ∙

𝑟

𝜆1𝑚𝑖𝑛
))]  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜑𝑡𝜖[−𝜋. 𝜋]     (3.15) 

Após o cálculo destes parâmetros, procede-se ao cálculo da largura de banda.  

3.6.4 Cálculo da Largura de Banda 

Para analisar o comportamento do filtro passa banda, é conveniente calcular a largura de banda. Por 

análise da figura 3.8, obtiveram-se os comprimentos de onda a meia potência. Recorrendo à expressão 

3.10 e com os valores anteriores obtém-se a largura de banda (𝛥𝑓). Todos os valores obtidos 

encontram-se na tabela 3.3: 
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Tabela 3.3 Apresentação dos comprimentos de onda a meia potência e respetiva largura de banda. 

Desta forma, pode-se ajustar os resultados obtidos através do “Comsol” com o modelo analítico.   

3.6.5 Ajuste dos Resultados de Simulação com o Modelo Analítico 

Na figura 3.9 apresentam-se os resultados do cálculo analítico, mostrando-se ainda o ajuste com o 

resultado a ponteado na figura 3.10. 

 

Figura 3.9  Representação do modelo analítico de um filtro ótico passa banda em anel. 

Comprimento de onda a meia potência Largura de banda 

𝜆1(1/2) =1,425 𝜇𝑚 Δ𝑓1=147,63 GHz 

𝜆2(1/2) =1,426 𝜇𝑚  

𝜆3(1/2) =1,444 𝜇𝑚 Δ𝑓2=143,78 GHz 

𝜆4(1/2) =1,445 𝜇𝑚  

𝜆5(1/2) =1,464 𝜇𝑚 Δ𝑓3=139,88 GHz 

𝜆6(1/2) =1,465 𝜇𝑚  

𝜆7(1/2) =1,484 𝜇𝑚 Δ𝑓4=136,13 GHz 

𝜆8(1/2) =1,485 𝜇𝑚  

𝜆9(1/2 ) =1,504 𝜇𝑚 Δ𝑓5=132,54 GHz 

𝜆10(1/2) =1,505 𝜇𝑚  
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Figura 3.10 Ajuste do modelo analítico ao resultado de simulação numérica. 

 

No capítulo 4, ajusta-se o modelo analítico aos resultados obtidos através do programa “Comsol”, de 

acordo com o processo descrito neste capítulo.  

 

Conclusões: 

Neste capítulo, obtém-se o modelo analítico que vai ser implementado no “comsol” e que permite não 

só simular o comportamento de um filtro ótico passa banda como também estudar algumas variações 

do modelo do capítulo 3. Obtém-se também a equação que permite calcular o espetro de transmissão 

do modelo analítico, o processo de cálculo dos parâmetros respetivos e o processo de cálculo da 

largura de banda.    
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Capítulo 4 

Acoplamento e Otimização do 

Filtro Ótico em Anel 

Acoplamento e Otimização do Filtro Ótico em 

Anel 

Resumo: 

Neste capítulo, simula-se o sistema apresentado anteriormente. Varia-se a diferença entre o índice de 

refração do anel e do substrato, a distância entre os guias e o raio do guia curvilíneo. Para cada 

condição, ajustam-se os resultados do modelo analítico aos resultados de simulação numérica. Analisa-

se a variação das perdas por curvatura e do módulo do coeficiente de transmissão. Tiram-se 

conclusões sobre o acoplamento. 
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4.1 Acoplamento e Otimização  

No capítulo 3, refere-se processo de acoplamento de um filtro ótico passa banda em anel. Este 

fenómeno consiste na transferência de sinal entre o guia retilíneo e o guia em anel. Durante o processo, 

não existe contacto direto entre os dois guias. Por essa razão, o acoplamento depende da distância, 

dos índices de refração, da espessura dos guias e do raio do guia curvilíneo. Procede-se à simulação 

numérica no programa de simulação “Comsol”. Ajustam-se os resultados obtidos da simulação com o 

modelo analítico aproximado do acoplamento pontual. Os parâmetros do modelo são calculados 

através do programa “Mathematica”. Varia-se a diferença entre o índice de refração do anel e do 

substrato (𝑛𝑎 − 𝑛𝑠), a distância entre o guia em anel e o guia retilíneo(d), o raio do guia curvilíneo (𝑟). 

As variações baseiam-se nos valores apresentados na tabela 3.1. Com este estudo, pretende-se que 

as curvas se ajustem o mais possível. Os mínimos devem aproximar-se de 0 e os máximos de 1. Prevê-

se que as perdas por curvatura diminuam com o aumento do raio.  

4.2 Variação da Diferença entre Índices (∆n)  

Numa primeira fase, varia-se a diferença entre índices, que é dada por Δ𝑛 = 𝑛𝑎 − 𝑛𝑠. Opta-se por 

aumentar o índice de refração do substrato (𝑛𝑠) e manter o índice de refração do anel constante (𝑛𝑎). 

Mantêm-se iguais os restantes valores de simulação da tabela 3.1. Consideram-se os seguintes casos 

de estudo: Δ𝑛 = 0,3;0,4;0,6;1. Na tabela 4.1, apresentam-se os valores de cada parâmetro do modelo 

analítico. 

Tabela 4.1 Valores dos parâmetros do modelo analítico para Δ𝑛 = 0,3;0,4;0,6;1. 

 𝑃𝑡1𝑚𝑎𝑥/𝑃𝑖1 𝑃𝑡1𝑚𝑖𝑛/𝑃𝑖1 α |𝑡| 𝑛𝑒𝑓𝑓 𝜑𝑡(𝑟𝑎𝑑) 

Δ𝑛 =0,3 0,777 0,700 0,861 0,086 3,548 3,202 

Δ𝑛 =0,4 0,881 0,540 0,870 0,374 3,759 9,212 

Δ𝑛 =0,6 0,984 ________ 0,917 0,917 3,669 9,360 

Δ𝑛 =1 0,992 0,012 0,923 0,905 3,712 5,945 

 

Na tabela 4.1, observam-se problemas de aproximação em 𝑛𝑒𝑓𝑓. Este parâmetro devia aumentar com 

Δ𝑛. À medida que aumenta Δ𝑛, diminui o acoplamento e α aproxima-se de |𝑡|. Através das equações 

3.7 e 3.11, obtém-se o ajuste do modelo aos resultados de simulação. As curvas apresentam-se nas 

figuras 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. 
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Figura 4.1 Ajuste do modelo analítico com o resultado de simulação para Δ𝑛 =0,3. 

 

Figura 4.2 Ajuste do modelo analítico com o resultado de simulação para Δ𝑛 =0,4. 

 

Figura 4.3 Ajuste do modelo analítico com o resultado de simulação para Δ𝑛 =0,6. 
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Figura 4.4 Ajuste do modelo analítico com o resultado de simulação para Δ𝑛 =1. 

 

Nas figuras 4.1,4.2,4.3 e 4.4, obtêm-se seis picos de ressonância. Todos os resultados estão centrados 

em 𝜆 =1,469 𝜇𝑚. As potências máximas encontram-se no segundo máximo da figura 4.1, no primeiro 

máximo da figura 4.2, no segundo máximo da figura 4.3 e no terceiro máximo da figura 4.4. Na figura 

4.1, o valor médio da curva de simulação não é constante. Este valor depende de 𝜆 e cresce com 𝜆. 

Na figura 4.1, uma das curvas sofre um desvio no período. As figuras 4.2 e 4.3, têm um comportamento 

semelhante, no entanto, o valor médio da curva de simulação decresce com 𝜆 (variação inferior ao 

caso de Δn =0,3). Na figura 4.4, ocorre uma sobreposição total do sinal, com a presença de vários 

máximos e mínimos locais. Estes pontos extremos possuem a mesma transmitância e um valor médio 

constante. As curvas são diferentes devido à incerteza da solução aproximada, que é utilizada pelo 

“Comsol”, e à teoria do fraco acoplamento. 

Na figura 4.1 ocorre um máximo em 0,4 e um mínimo em 0,2. Para a figura 4.1, obtém-se um valor 

médio de 0,3. Em média, 40% do sinal desloca-se para o anel. O sinal que passa para o anel nas 

situações de ressonância é de 10log10(0,4) =-3,979dB.  Na figura 4.2, ocorre um máximo em 0,5 e um 

mínimo em 0,1. Para a figura 4.2, obtém-se um valor médio de 0,3.  Este sinal tem uma amplitude de 

0,4, o que é superior relativamente a Δ𝑛 = 0,3. Em média, 47% do sinal desloca-se para o anel. O 

sinal que passa para o anel nas situações de ressonância é de 10log10(0,47) =-3,279dB.  Nas figuras 

4.3 e 4.4, as curvas da variação da transmitância para o anel possuem um máximo em 0,8 e um mínimo 

em 0. Para as figuras 4.3 e 4.4, obtém-se um valor médio de 0,4.  Este sinal tem uma amplitude de 0,8, 

o que é superior a 𝛥𝑛 =0,3 e 0,4. Em média, 80% do sinal desloca-se para o anel. O sinal que passa 

para o anel nas situações de ressonância 10log10(0,8) = -0,969dB.  

As figuras 4.3 e 4.4 têm um comportamento de um filtro passa banda. Nas mesmas figuras, o 

acoplamento é muito pequeno, exceto na ressonância. Se  𝛼 ≈ 1 e 𝛼 ≈ |𝑡|, os máximos da função 
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aproximam-se de 1 e o sinal transmitido para o anel tende para 1 (situação ideal). Observa-se que, 

para todos os comprimentos de onda onde ocorrem mínimos (situações de ressonância), os 

argumentos 𝜃 + 𝜑𝑡 são múltiplos de 2𝜋 (tabela 4.2): 

Tabela 4.2 Valores da diferença dos inversos dos comprimentos de onda e respetiva média 

para Δ𝑛 = 0,3;0,4;0,6;1. 

Δ𝑛 1

𝜆10
−

1

𝜆20
 

1

𝜆20
−

1

𝜆30
 

1

𝜆30
−

1

𝜆40
 

1

𝜆40
−

1

𝜆50
 

Valor médio 

0,3 9,517x10-3𝜇𝑚-1 9,261x10-3𝜇𝑚-1 9,168x10-3𝜇𝑚-1 9,072x10-3𝜇𝑚-1 9,255x10-3𝜇𝑚-1 

0,4 9,375x10-3𝜇𝑚-1 9,359x10-3𝜇𝑚-1 9,183x10-3𝜇𝑚-1 9,305x10-3𝜇𝑚-1 9,306x10-3𝜇𝑚-1 

0,6 9,328x10-3𝜇𝑚-1 9,322x10-3𝜇𝑚-1 9,384x10-3𝜇𝑚-1 9,281x10-3𝜇𝑚-1 9,329x10-3𝜇𝑚-1 

1 9,252x10-3𝜇𝑚-1 9,247x10-3𝜇𝑚-1 9,233x10-3𝜇𝑚-1 9,284x10-3𝜇𝑚-1 9,254x10-3𝜇𝑚-1 

 

Através da tabela 4.2, observa-se que a diferença dos inversos entre os comprimentos de onda 

mínimos varia entre 0,009 𝜇𝑚-1 e 0,010 𝜇𝑚-1. Retiram-se os valores dos comprimentos de onda a meia 

potência das figuras 4.3 e 4.4. Recorre-se à expressão 3.10 e obtêm-se as respetivas larguras de banda 

(Δ𝑓), para os picos a meia potência (tabela 4.3): 

Tabela 4.3 Valores dos comprimentos de onda a meia potência e da largura de banda 

para Δ𝑛 =0,6e1. 

Δ𝑛 𝜆(1/2) Δ𝑓 Δ𝑓𝑚é𝑑𝑖𝑜 

0,6 𝜆1(1/2) =1,437𝜇𝑚 

𝜆2(1/2) = 1,440𝜇𝑚 

𝜆3(1/2) =1,457𝜇𝑚 

𝜆4(1/2) =1,460𝜇𝑚 

𝜆5(1/2) = 1,477𝜇𝑚 

𝜆6(1/2) = 1,480𝜇𝑚 

𝜆7(1/2) =1,498𝜇𝑚 

𝜆8(1/2) =1,500𝜇𝑚 

Δ𝑓1=366,61 GHz  

Δ𝑓2=380,58 GHz 

Δ𝑓3=370,32 GHz 

Δ𝑓4=382,70 GHz 

375,05 GHz 
 

1 𝜆1(1/2) =1,425𝜇𝑚 

𝜆2(1/2) = 1,426𝜇𝑚 

𝜆3(1/2) =1,444𝜇𝑚 

𝜆4(1/2) =1,445𝜇𝑚 

𝜆5(1/2) = 1,464𝜇𝑚 

𝜆6(1/2) = 1,465𝜇𝑚 

𝜆7(1/2) =1,484𝜇𝑚 

𝜆8(1/2) =1,485𝜇𝑚 

𝜆9(1/2) =1,504𝜇𝑚 

𝜆10(1/2) =1,505𝜇𝑚 

Δ𝑓1=147,63 GHz  

Δ𝑓2=143,78 GHz 

Δ𝑓3=139,88 GHz 

Δ𝑓4=136,13 GHz 

Δ𝑓5=132,54 GHz 
 

139,99 GHz 
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Na tabela 4.3, observa-se que a largura de banda diminui com Δ𝑛. Para além disso, o confinamento é 

maior para valores de Δ𝑛 superiores. Verifica-se que quanto mais confinado for o campo no guia, maior 

é a aproximação do resultado de simulação numérica ao modelo analítico. Retira-se da figura 4.4 o 

respetivo perfil do campo elétrico. Na figura 4.5, representam-se as situações em que o campo é 

máximo (todo o sinal se mantém no guia retilíneo) e mínimo (todo o sinal passa para o anel). 

 

Figura 4.5 Representação do perfil do campo elétrico em (V/m) a) máximo (𝜆=1,436 𝜇𝑚) e b) 

mínimo (𝜆=1,4257 𝜇𝑚). O campo encontra-se normalizado à superfície dos guias. 

4.3 Variação da Distância entre Guias (d)  

Opta-se também por diminuir a distância entre os guias (d). Mantêm-se iguais os restantes valores de 

simulação da tabela 3.1. Consideram-se os seguintes casos de estudo:𝑑 =3x10-2 𝜇𝑚 e 1x10-2𝜇𝑚 para 

Δ𝑛 =0,4 e 0,6. Na tabela 4.4, apresentam-se os valores de cada parâmetro do modelo analítico. 

Tabela 4.4 Valores dos parâmetros do modelo analítico para  𝑑 = 3x10-2 𝜇𝑚 e 𝑑 =1x10-2 𝜇𝑚 

quando Δ𝑛 =0,4 e 0,6. 

 𝑃𝑡1𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑖1
 

𝑃𝑡1𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑖1
 

𝛼 |𝑡| 𝛼 − |𝑡| 𝑛𝑒𝑓𝑓 𝜑𝑡(𝑟𝑎𝑑) 

Δ𝑛 =0,4 e 

 𝑑 =3x10-2 𝜇𝑚 

0,867 0,496 0,854 0,376 0,478 3,759 9,212 

Δ𝑛 =0,4 e 

 𝑑 =1x10-2 𝜇𝑚 

0,838 0,438 0,827 0,364 0.463 3,759 9,212 

Δ𝑛 =0,6 

e 𝑑 =3x10-2 𝜇𝑚 

0,977 0,145 0,902 0,793 0.109 3,669 9,397 

Δ𝑛 =0,6 e 

 𝑑 =1x10-2 𝜇𝑚 

0,970 0,066 0,875 0,798 0.077 3,677 8,391 
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Na tabela 4.4, observa-se que quando diminui a distância entre guias, diminui a diferença dos inversos 

dos comprimentos de onda mínimos. Essa variação cresce com Δ𝑛. Através das equações 3.7 e 3.11, 

obtém-se o ajuste do modelo aos resultados de simulação. As curvas apresentam-se nas figuras 4.6, 

4.7, 4.8, 4.9. 

 

Figura 4.6 Ajuste do modelo analítico ao resultado de simulação para  Δ𝑛 =0,4 e 𝑑 =3x10-2 𝜇𝑚. 

 

Figura 4.7 Ajuste do modelo analítico ao resultado de simulação para Δ𝑛 =0,4 e 𝑑 =1x10-2 𝜇𝑚. 
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Figura 4.8 Ajuste do modelo analítico ao resultado de simulação para Δ𝑛 =0,6 e  𝑑 =3x10-2 𝜇𝑚. 

 

Figura 4.9 Ajuste do modelo analítico ao resultado de simulação para Δ𝑛 =0,6 e  𝑑 =1x10-2 𝜇𝑚. 

 

Nas figuras 4.6 e 4.7 observam-se cinco picos de ressonância. Nas figuras 4.8 e 4.9, existem seis picos 

de ressonância, todos centrados em 𝜆=1,469μm. A potência máxima ocorre no primeiro máximo para 

as figuras 4.6, 4.7, 4.9 e no segundo máximo para a figura 4.8. Verifica-se que nas figuras 4.6 e 4.7, o 

valor médio diminui. Este valor depende de 𝜆 e decresce com 𝜆 (variação superior ao apresentado na 

figura 4.7).  Para além disso, uma das curvas sofre um desvio no período. Nas figuras 4.8 e 4.9, o valor 

médio é constante, ocorrendo o ajuste total do máximo e parcial do mínimo.  

Na figura 4.6, a curva da variação da transmitância para o anel possui um máximo em 0,55 e um mínimo 

em 0,1. A figura 4.6, tem um valor médio de 0,325 e uma amplitude de 0,45. Em média, 50% do sinal 

é transferido para o anel. O sinal que passa nas situações de ressonância é 10log10(0,5) =-3,010dB. 

Na figura 4.7, a curva da variação da transmitância para o anel possui um máximo em 0,6 e um mínimo 

em 0,15. A figura 4.7 tem um valor médio de 0,375 e uma amplitude de 0,45 (superior ao apresentado 
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na figura 4.6. Em média, 55% do sinal é transferido para o anel. O sinal que passa nas situações de 

ressonância é 10log10(0,55) =-2,596dB. Nas figuras 4.8 e 4.9, como as curvas da variação da 

transmitância para o anel são normalizadas, possuem um máximo em 1 e um mínimo em 0. As figuras 

4.8 e 4.9 têm um valor médio de 0,5. Em média, 95% do sinal é transferido para o anel. O sinal que 

passa nas situações de ressonância é 10log10(0,95) =-0,223dB. Na figura 4.9, os mínimos são mais 

próximos de zero, ao comparar com a figura 4.8. Considera-se que as figuras 4.8 e 4.9 têm um 

comportamento de um filtro passa banda. 

 

Observa-se que, para todos os comprimentos de onda onde ocorrem mínimos (situações de 

ressonância), os argumentos 𝜃 + 𝜑𝑡  são múltiplos de 2𝜋 (tabela 4.5): 

 

Tabela 4.5  Valores da diferença dos inversos dos comprimentos de onda e respetiva média para 

𝑑 = 3x10-2 𝜇𝑚 e 𝑑 =1x10-2 𝜇𝑚 quando Δ𝑛 =0,4 e 0,6. 

 1

𝜆10
−

1

𝜆20
 

1

𝜆20
−

1

𝜆30
 

1

𝜆30
−

1

𝜆40
 

1

𝜆40
−

1

𝜆50
 

Valor 
médio 

Δ𝑛 =0,4 e 

 𝑑 =3x10-2 

𝜇𝑚 

9,215x10-3 

𝜇𝑚-1 

9,518x10-3 

𝜇𝑚-1 

9,334x10-3 

𝜇𝑚-1 

9,227x10-3 

𝜇𝑚-1 

9,324x10-3 

𝜇𝑚-1 

Δ𝑛 =0,4 e 

 𝑑 =1x10-2 

𝜇𝑚 

9,211x10-3 

𝜇𝑚-1 

9,204x10-3 

𝜇𝑚-1 

9,414x10-3 

𝜇𝑚-1 

9,449x10-3 

𝜇𝑚-1 

9,320x10-3 

𝜇𝑚-1 

Δ𝑛 =0,6 e 

 𝑑 =3x10-2 

𝜇𝑚 

9,410x10-3 

𝜇𝑚-1 

9,400x10-3 

𝜇𝑚-1 

9,303x10-3 

𝜇𝑚-1 

9,204x10-3 

𝜇𝑚-1 

9,329x10-3 

𝜇𝑚-1 

Δ𝑛 =0,6 e 

 𝑑 =1x10-2 

𝜇𝑚 

9,408x10-3 

𝜇𝑚-1 

9,397x10-3 

𝜇𝑚-1 

9,224x10-3 

𝜇𝑚-1 

9,204x10-3 

𝜇𝑚-1 

9,308x10-3 

𝜇𝑚-1 

 

 

Retira-se da figura 4.8 e 4.9, os valores dos comprimentos de onda a meia potência. Recorre-se à 

expressão 3.10 e obtêm-se as larguras de banda (tabela 4.6): 
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Tabela 4.6 Valores dos comprimentos de onda a meia potência e da largura de banda para 𝑑 = 

3x10-2 𝜇𝑚 e 𝑑 =1x10-2 𝜇𝑚 quando Δ𝑛 =0,6. 

 𝜆(1/2) Δ𝑓 Δ𝑓𝑚é𝑑𝑖𝑜 

Δ𝑛 =0,6 e  𝑑 =3x10-2 𝜇𝑚 

 

𝜆1(1/2) =1,437𝜇𝑚 

𝜆2(1/2) = 1,440𝜇𝑚 

𝜆3(1/2) =1,457𝜇𝑚 

𝜆4(1/2) =1,460𝜇𝑚 

𝜆5(1/2) = 1,477𝜇𝑚 

𝜆6(1/2) = 1,480𝜇𝑚 

𝜆7(1/2) =1,497𝜇𝑚 

𝜆8(1/2) =1,501𝜇𝑚 

Δ𝑓1=415,39 GHz 

Δ𝑓2=404,23GHz 

Δ𝑓3=439,71GHz 

Δ𝑓4=450,29 GHz 

427,41 GHz 

 

Δ𝑛 =0,6 e  𝑑 =1x10-2 𝜇𝑚 𝜆1(1/2) =1,437𝜇𝑚 

𝜆2(1/2) = 1,441𝜇𝑚 

𝜆3(1/2) =1,457𝜇𝑚 

𝜆4(1/2) =1,460𝜇𝑚 

𝜆5(1/2) = 1,477𝜇𝑚 

𝜆6(1/2) = 1,480𝜇𝑚 

𝜆7(1/2) =1,497𝜇𝑚 

𝜆8(1/2) =1,501𝜇𝑚 

Δ𝑓1=562,00 GHz 

Δ𝑓2=523,06GHz 

Δ𝑓3=485,88GHz 

Δ𝑓4=495,31 GHz 

Δ𝑓5=132,54GHz 

 

516,56 GHz 

 

 

Na tabela 4.6, observa-se que quando diminui a distância, aumenta o valor médio da largura de banda. 

Também diminui o valor de mínimo, o que aumenta o acoplamento. A diminuição do valor de mínimo 

deve-se à diminuição do valor de 𝛼 − |𝑡|. Como consequência, aumenta o sinal que se desloca para 

o anel. 

4.4 Variação do Raio do Guia Curvilíneo (r)    

Por último, aumenta-se o raio do guia curvilíneo (𝑟) e mantêm-se os restantes valores de simulação da 

tabela 3.1. Tal como indicado no capítulo 3, a largura da janela é mais pequena (1,45 𝜇𝑚 a 1,49 𝜇𝑚). 

A alteração do varrimento na frequência, deve-se ao número de picos de ressonância, que tende a 

aumentar com o raio. A espessura da malha, é extremamente fina, para se observar esses picos. 

Consideram-se os seguintes casos de estudo: 𝑟 =6,975𝜇𝑚 , 𝑟 =9,3 𝜇𝑚 e 𝑟 =11,625 𝜇𝑚. Na tabela 

4.7, apresentam-se os valores de cada parâmetro do modelo analítico. 
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Tabela 4.7 Valores dos parâmetros do cálculo do modelo analítico para 𝑟 =6,975𝜇𝑚; 𝑟 =9,3 𝜇𝑚 e 

𝑟 =11,625 𝜇𝑚. 

 𝑃𝑡1𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑖1
 

𝑃𝑡1𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑖1
 

α |𝑡| 𝛼 − |𝑡| 𝑛𝑒𝑓𝑓 𝜑𝑡(𝑟𝑎𝑑) 

𝑟 =6,975𝜇𝑚 0,970 0,024 0,862 0,816 0,046 3,554 6,896 

𝑟 =9,3 𝜇𝑚 0,960 0,012 0,834 0,797 0,037 3,627 9,024 

𝑟 =11,625 𝜇𝑚 0,940 0,026 0.809 0.745 0.064 3,643 8.720 

Através das equações 3.7 e 3.11, obtém-se o ajuste do modelo aos resultados de simulação. As curvas 

estão representadas nas figuras 4.10, 4.11, 4.12. 

 

Figura 4.10 Ajuste do modelo analítico ao resultado de simulação para ∆n=0,6 e 𝑟 =6,975𝜇𝑚.  

 

Figura 4.11 Ajuste do modelo analítico ao resultado de simulação para ∆n=0,6 e 𝑟 =9,3𝜇𝑚. 
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Figura 4.12 Ajuste do modelo analítico ao resultado de simulação para ∆n=0,6,  𝑟 =11,625𝜇𝑚. 

 

Na figura 4.10 observam-se três picos de ressonância. Nas figuras 4.11 e 4.12, ocorrem quatro picos 

de ressonância, todos centrados em 𝜆=1,469μm. A potência máxima encontra-se no primeiro máximo 

da figura 4.10, 4.11 e no quarto máximo da figura 4.12. Verifica-se que nas figuras 4.10 e 4.11, o valor 

médio é constante. Na figura 4.12, o valor médio varia. Na figura 4.10, as curvas ajustam-se apenas no 

máximo. Na figura 4.10, ajustam-se tanto no máximo como no mínimo. Na figura 4.11, ajustam-se 

melhor no mínimo do que no máximo.  

Na figura 4.10, a curva da variação da transmitância para o anel possui um máximo em 1 e um mínimo 

em 0. Para a figura 4.10, obtém-se um valor médio de 0,5. Em média, 98% do sinal desloca-se para o 

anel. O sinal que passa para o anel nas situações de ressonância é 10log10(0,98) =-0,09dB.  Na figura 

4.11, a curva da variação da transmitância para o anel possui um máximo em 1 e um mínimo em 0. 

Para a figura 4.11, obtém-se um valor médio de 0,5. Em média, 99% do sinal desloca-se para o anel. 

O sinal que passa para o anel nas situações de ressonância é 10log10(0,99) =-0,10dB. Na figura 4.12, 

a curva da variação da transmitância para o anel possui um máximo em 0,95 e um mínimo em 0,05. 

Para a figura 4.12, obtém-se um valor médio de 0,5. Em média, 97% do sinal desloca-se para o anel. 

O sinal que passa para o anel nas situações de ressonância é 10log10(0,97) =-0,13dB. Considera-se 

que todas as figuras têm um comportamento de um filtro passa banda.  

Conclui-se que o aumento do raio do guia curvilíneo, aumenta o número de picos de ressonância. 

Quando o raio aumenta, α e |𝑡| diminuem. Verifica-se que α não se aproxima de |𝑡|, o que não está 

de acordo com o esperado. Observa-se que, para todos os comprimentos de onda onde ocorrem 

mínimos (situações de ressonância), os argumentos 𝜃 + 𝜑𝑡  são múltiplos de 2𝜋 (tabela 4.8):  
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Tabela 4.8 Valores da diferença dos inversos dos comprimentos de onda e respetiva média para 

𝑟 =6,975𝜇𝑚; 𝑟 =9,3 𝜇𝑚 e 𝑟 =11,625 𝜇𝑚 quando Δ𝑛 = 0,6. 

 1

𝜆10
−

1

𝜆20
 

1

𝜆20
−

1

𝜆30
 

1

𝜆30
−

1

𝜆40
 

1

𝜆40
−

1

𝜆50
 

Valor médio 

𝑟 =6,975𝜇𝑚 6,079x10-3 

𝜇𝑚-1 

6,761x10-3 

𝜇𝑚-1 

------------- ------------- 6,420x10-3 

𝜇𝑚-1 

𝑟 =9,3 𝜇𝑚 4,716x10-3 

𝜇𝑚-1 

4,721x10-3 

𝜇𝑚-1 

------------- ------------- 4,718x10-3 

𝜇𝑚-1 

𝑟 =11,625𝜇𝑚 3,694x10-3 

𝜇𝑚-1 

3,759x10-3 

𝜇𝑚-1 

3,820x10-3 

𝜇𝑚-1 

------------- 3,758x10-3 

𝜇𝑚-1 

 

Através da tabela 4.8, observa-se que a diferença dos inversos dos comprimentos de onda mínimos 

diminui quando o raio aumenta. Retira-se das figuras 4.10;4.11 e 4.12, os valores dos comprimentos 

de onda a meia potência. Recorre-se à expressão 3.10 e obtêm-se as larguras de banda (tabela 4.9): 

 

Tabela 4.9 Valores dos comprimentos de onda a meia potência e da largura de banda associada para 

𝑟 =6,975𝜇𝑚; 𝑟 =9,3 𝜇𝑚 e 𝑟 =11,625 𝜇𝑚 quando Δ𝑛 = 0,6. 

 𝜆(1/2) Δ𝑓 Δ𝑓𝑚é𝑑𝑖𝑜 

𝑟 =6,975𝜇𝑚 𝜆1(1/2) =1,456𝜇𝑚 

𝜆2(1/2) =1,458𝜇𝑚 

𝜆3(1/2) =1,469𝜇𝑚 

𝜆4(1/2) =1,471𝜇𝑚 

𝜆5(1/2) =1,484𝜇𝑚 

𝜆6(1/2) =1,486𝜇𝑚 

Δ𝑓1=282,64GHz  

Δ𝑓2=277,66GHz 

Δ𝑓3=272,08 GHz 

277,46 GHz 
 

𝑟 =9,3 𝜇𝑚 𝜆1(1/2) =1,455𝜇𝑚 

𝜆2(1/2) =1,457𝜇𝑚 

𝜆3(1/2) =1,465𝜇𝑚 

𝜆4(1/2) =1,467𝜇𝑚 

𝜆5(1/2) =1,475𝜇𝑚 

𝜆6(1/2) =1,477𝜇𝑚 

Δ𝑓1=283,03 GHz  

Δ𝑓2=279,18 GHz 

Δ𝑓3=275,41 GHz 
 

279,21 GHz 
 

𝑟 =11,625 𝜇𝑚 𝜆1(1/2) =1,457𝜇𝑚 

𝜆2(1/2) =1,458𝜇𝑚 

𝜆3(1/2) =1,465𝜇𝑚 

𝜆4(1/2) =1,466𝜇𝑚 

𝜆5(1/2) =1,473𝜇𝑚 

𝜆6(1/2) =1,474𝜇𝑚 

𝜆7(1/2) =1,481𝜇𝑚 

𝜆8(1/2) =1,482𝜇𝑚 

Δ𝑓1=141,22 GHz  

Δ𝑓2=139,68 GHz 

Δ𝑓3=138,17 GHz 

Δ𝑓4=136,68 GHz  

 

185,25 GHz 
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Como a diferença dos inversos dos comprimentos de onda mínimos diminui, 𝛥𝑓𝑚é𝑑𝑖𝑜 devia aumentar, 

o que não se verifica nestes resultados.  

 

Conclusões: 

Neste capítulo, observa-se que os resultados da variação da distância e da diferença entre índices 

estão de acordo com o esperado. No entanto, quando se aumenta ∆𝑛, observam-se problemas de 

aproximação em 𝑛𝑒𝑓𝑓. Os problemas podem ser do modelo ou do programa. Quando se aumenta o 

raio do guia curvilíneo, 𝛼 − |𝑡| não diminui. Esta situação deve-se a erros numéricos, que ocorrem 

durante as simulações. Conclui-se que o ajuste do modelo aos resultados da simulação é menor 

quando 𝑟 aumenta. Por outro lado, o ajuste do modelo aos resultados da simulação é maior quando 

∆𝑛 aumenta.   
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Capítulo 5 

Conclusões e trabalho futuro 

5  Conclusões e trabalho futuro              

 

Resumo: 

Este capítulo finaliza o trabalho da dissertação. Começa por formular o problema e resumir os principais 

resultados e conclusões dos diversos capítulos. Depois comparam-se as técnicas e modelos 

apresentados. No final do capítulo, referem-se alguns aspetos que poderão ser desenvolvidos num 

trabalho futuro.  
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5.1   Conclusões e Trabalho Futuro 

Com esta dissertação, pretende-se modelar e simular um filtro ótico passa banda em anel.  

No capítulo 1, obtém-se o estado da arte com a documentação mais relevante e atualizada sobre o 

tema. Apresenta-se também a estrutura da dissertação. 

No capítulo 2, faz-se a modelização de um guia de onda dielétrico em anel. A modelização assenta em 

dois modelos. Através do modelo analítico, obtém-se uma equação que determina os modos de 

propagação, nomeadamente o modo TE, que é excitado em guias em anel. Pelo método dos elementos 

finitos, obtém-se a configuração da malha de elementos finitos (elementos triangulares). Verifica-se que 

quanto mais fina for a malha, maior o tempo de cálculo e mais exigente é a simulação em termos de 

memória. Durante os cálculos, verifica-se que o aumento dos erros numéricos se deve aos 

arredondamentos.   

No capítulo 3, cria-se o modelo analítico e implementa-se no programa de simulação “comsol”. Obtém-

se a equação que calcula o espetro de transmissão do modelo analítico, o processo de cálculo dos 

parâmetros e o processo de cálculo da largura de banda.    

No capítulo 4, simula-se o modelo anterior. Para cada situação, ajustam-se os resultados do modelo 

analítico aos resultados de simulação numérica. No final, varia-se a diferença entre o índice de refração 

do anel e do substrato, a distância entre os guias e o raio do guia curvilíneo. 

Com os resultados obtidos, observa-se que a variação da distância e da diferença entre índices estão 

de acordo com o esperado. Por outro lado, quando se aumenta ∆𝑛, observam-se problemas de 

aproximação em 𝑛𝑒𝑓𝑓. Estes problemas devem-se ao modelo ou ao programa. Observa-se que o 

aumento do raio do anel não provoca a diminuição de 𝛼 − |𝑡|. Esta situação deve-se aos erros 

numéricos, que ocorrem durante as simulações. Conclui-se que o ajuste do modelo aos resultados da 

simulação é menor, quando 𝑟 aumenta. Por outro lado, quando ∆𝑛 aumenta, o ajuste do modelo aos 

resultados da simulação é maior.   

Os resultados obtidos nesta dissertação, permitem melhorar os dispositivos existentes e facilitar o 

projeto de novos filtros óticos. Este estudo permite adaptar os filtros de acordo com alguns requisitos, 

como a largura de banda. Se houver a necessidade de obter uma maior largura de banda, varia-se o 

raio do guia curvilíneo, a distância entre os guias ou o índice de refração do anel para otimizar ao 

máximo o comportamento do filtro.     

Como trabalho futuro, pode-se partir da mesma estrutura que já está modelizada e simular também a 

variação da espessura dos guias. Adicionalmente, pode-se acrescentar outro guia retilíneo e realizar 

as mesmas variações da presente dissertação e tirar conclusões. De forma ainda mais elaborada, 

pode-se acrescentar mais um anel à estrutura e comparar resultados.       
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Anexo 1 

Fórmulas de Análise de 

Vetores 

Annex A. Erro! A origem da referência não foi e
ncontrada. 

De seguida, encontram-se as principais fórmulas de análise de vetores, utilizadas no âmbito desta 

dissertação. [Fonte: “Electromagnetic Foundations of Electrical Engineering”, J. A. Brandão Faria, 2008 

Jonh Wiley & Sons, Ltd].   
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A.1 Operadores Básicos 

                                                                       A B B A=  (A.1.1) 

                                                                    A B B A = −   (A.1.2) 

                                                              ( ) ( )A B C A B C =   (A.1.3) 

                                                       ( ) ( ) ( )A B C A C B A B C  = −  (A.1.4) 

                                                           ( )
d dB dA

A B A B
d d d  

= +  (A.1.5) 

                                                            ( )
d dB dA

A B A B
d d d  

 =  +   (A.1.5) 

A.2 Operadores Diferenciais 

                                                                l g 0cur rad V =                                      (A.2.1) 

                                                                 0div curl A =                                                             (A.2.2) 

                                                               lap V div grad V=                                                             (A.2.3) 

                                                   ( ) ( ) ( )x x y y z zlap A lap A e lap A e lap A e= + +                                     (A.2.4) 

                                                    ( )curl curl A grad div A lap A= −                         (A.2.5) 

                                                     ( )div VA V div A grad V A= +             (A.2.6) 

                                                     ( )curl VA V rot A grad V A= +              (A.2.7) 

                                                 ( ) ( ) ( )div A B curl A B A curl B = −                        (A.2.8) 
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A.3 Coordenadas Retangulares (x, y, z) 

                                                       
x y z

V V V
grad V e e e

x y z

  
= + +
  

                            (A.3.1) 

                                                            

2 2 2

2 2 2

V V V
lap V

x y z

  
= + +
  

             (A.3.2) 

                                                            
yx z

AA A
div A

x y z

 
= + +
  

             (A.3.3) 

                              
y yx xz z

x y z

A AA AA A
curl A e e e

y z z x x y

       
= − + − + −    

         
                         (A.3.4) 

A.4 Coordenadas Cilíndricas (r, ϕ, z) 

                                                    
1

r z

V V V
grad V e e e

r r z




  
= + +
  

                        (A.4.1) 

                                                  

2 2

2 2 2

1 1V V V
lap V r

r r r r z

    
= + + 

    
                                               (A.4.2) 

                                                    
( )1 r z

ArA A
div A r

r r z





  
= + + 

   
                                    (A.4.3) 

                          
( )1 1z r z r

r z

A rAA A A A
curl A e e e

r z z r r r

 


 

        
= − + − + −    

         
                 (A.4.4) 

A.5 Coordenadas Esféricas (r, θ, ϕ) 

                                                  
1 1

sin
r

V V V
grad V e e e

r r r
 

  

  
= + +
  

                                                     (A.5.1) 

 

                            

2
2

2 2 2 2

1 1 1
sin

sin ( sin )

V V V
lap V r

r r r r r


    

       
= + +   

       
                        (A.5.2) 
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2

2

( sin )( )1 1

sin

r
AAr A

div A
r r r

 

  

 
= + + 

   
                                           (A.5.3) 

    
( )( sin ) ( )1 1 1 1

sin sin

r r
r

rAA A rAA A
curl A e e e

r r r r r

  
 



     

       
= − + − + −    

         
   (A.5.4) 

A.6 Teorema de Stokes 

                                                          

S

S

S S

curl A n dS A ds=                                                         (A.6.1) 

A.7 Teorema da Divergência (Gauss) 

                                                          

V

o

V S

div A dV A n dS=                                                            (A.7.1) 
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Anexo 2 

 

Fases Intermédias da simulação  

Annex B. Erro! A origem da referência não foi e
ncontrada. 

De seguida, encontram-se algumas imagens de processos intermédios, que ocorreram durante a 

simulação no comsol (anexo B).     
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B.1 Geometria 

 

Figura B.1.1 Representação inicial da geometria do círculo.  

 

Figura B.1.2 Representação inicial da geometria do anel.  

 

Figura B.1.3 Resultado da união entre o anel e o retângulo. 
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Figura B.1.4 União entre o anel e o retângulo sem fronteiras.  

B.2 Definições Globais 

 

Figura B.2.1 Modelo geométrico com os domínios do retângulo definidos. 

 

Figura B.2.2 Modelo geométrico com os domínios do anel definidos. 
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B.3 Interface Física 

 

Figura B.3.1 Seleção das fronteiras para a excitação. 

 

Figura B.3.2 Seleção das fronteiras que não vão ser excitadas pela onda. 

 

Figura B.3.3 Seleção das fronteiras de dispersão. 
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Figura B.3.4 Seleção das fronteiras de continuidade de campo. 
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