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RESUMO 

 

Nesse trabalho são descritas duas técnicas de pós-processamento em fibras de cristal fotônico 

(PCFs, do inglês Photonic Crystal Fibers) desenvolvidas para alterar suas propriedades de 

guiamento. A primeira consiste em fechar seletivamente buracos da microestrutura das PCF 

possibilitando assim, entre outras coisas, o preenchimento de alguns buracos com materiais 

como líquidos, polímeros e nanopartículas. A outra técnica consiste em se colapsar 

seletivamente buracos da seção transversal da microestrutura de uma PCF utilizando pressão 

diferencial e uma máquina de emendas para fibras ópticas, sendo baseada em técnicas 

previamente demonstradas para o afilamento (tapering) de PCFs. Com a utilização da 

primeira dessas técnicas é apresentada uma maneira simples e eficiente de se vedar fibras com 

núcleo líquido, evitando-se assim a evaporação. O estudo de PCFs com núcleos complexos, 

formados pelo núcleo original de uma fibra de núcleo sólido e um buraco adjacente ao núcleo 

preenchido por óleo foi também realizado com essa técnica, proporcionando uma grande 

interação da luz com o canal preenchido e uma alta sensibilidade a temperatura (deslocamento 

de 5,35 nm/°C nas estruturas espectrais observadas). Utilizado-se a segunda técnica, o colapso 

de um buraco adjacente ao núcleo sólido de uma PCF permitiu o desenvolvimento de um 

interferômetro modal de Mach-Zehnder totalmente a fibra, apresentando uma profundidade de 

modulação espectral de 9,5 dB, semelhante à de outros interferômetros modais em PCFs 

reportados na literatura, e uma sensibilidade a temperatura de -54 pm/°C, cerca de 4 vezes 

maior do que a de redes de Bragg em fibras ópticas convencionais. A mesma técnica foi 

utilizada para se obter o acoplamento óptico entre 2 núcleos de uma fibra de cristal fotônico 

com 3 núcleos inicialmente desacoplados. 

 

Palavras-chave: Fibra de cristal fotônico (PCF), fibra microestruturada, pós-

processamento, interferômetro, preenchimento seletivo, afilamento (tapering), modos de 

propagação. 

 



ASTRACT 

 

In this work two techniques are described for post-processing photonic crystal fibers (PCFs), 

which were developed to change their guidance properties. The first technique consists of 

selectively closing holes of the PCF microstructure, thus allowing, among other things, to fill 

in some holes with materials such as liquids, polymers and nanoparticles. The other technique 

consists of selectively collapsing holes in the PCF cross-section using differential pressure 

and an optical fiber fusion splicer, and is based on techniques previously demonstrated for 

PCF tapering. With the first technique a simple and effective way of sealing liquid core fibers 

is demonstrated, which avoids evaporation. The study of PCFs with complex cores formed by 

the original core of a solid-core fiber and an oil-filled hole adjacent to the core was also 

undertaken with this technique and provided a strong interaction between light and the filled 

channel, as well as a high sensitivity to temperature (displacement of 5.35 nm/°C in the 

observed spectral structures). With the use of the second technique, the collapse of a hole 

adjacent to the solid core of a PCF allowed the development of a modal Mach-Zehnder all-

fiber interferometer, with a spectral modulation depth of 9.5 dB, which is similar to that of 

other PCF modal interferometers reported in the literature, and a sensitivity to temperature of 

-54 pm/°C, which is about 4 times higher than that of Bragg gratings in conventional optical 

fibers. The same technique was used to obtain optical coupling between two cores of a 

photonic crystal fiber with 3 initially uncoupled cores. 

Keywords: Photonic Crystal Fiber (PCF), post-processing, interferometer, 

selective filling, tapering, propagation modes . 
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1 INTRODUÇÃO 

Fenômenos luminosos têm sido estudados há séculos, partindo de princípios e 

leis estabelecidos por vários pesquisadores. Entretanto, foi no século XX que ocorreram, 

provavelmente, os principais avanços tecnológicos que fazem hoje com que estes fenômenos 

encontrem aplicações práticas nas áreas das Engenharias. Há exatamente 50 anos o laser era 

descoberto, e há 40 anos as fibras ópticas de baixa perda eram desenvolvidas. 

A fibra óptica é uma das invenções de maior sucesso e maior difusão do último 

século. Graças a ela é possível termos hoje internet de banda larga e as comunicações da 

maneira que conhecemos. Em pouco mais de 50 anos de existência, este guia de ondas tem 

hoje uma grande importância em várias áreas da engenharia, telecomunicações e medicina. 

São responsáveis por grande parte das comunicações feitas no mundo, além de estarem cada 

vez mais presentes em sensores e equipamentos hospitalares. 

Com a invenção das fibras de cristal fotônico na década de 90, pelo grupo dos 

físicos de Philip St. J. Russell e Jonathan Cave Knight, na época trabalhando na Universidade 

de Southampton, uma nova gama de possibilidades para dispositivos fotônicos foi criada.  

As fibras de cristal fotônico ou PCFs (Photonic Crystal Fibers) são fibras que 

possuem uma matriz periódica de micro buracos que correm ao longo de seu comprimento. 

Essa nova tecnologia tornou possível a fabricação de uma grande variedade de fibras com 

estruturas e características próprias (Russell, 2003). Dentro desse cenário, métodos de pós-

processamento que permitam mudar a estrutura da fibra e suas características após a sua 

fabricação vêm sendo desenvolvidos proporcionando ainda mais flexibilidade na obtenção de 

propriedades de guiamento específicas. São métodos que permitem, portanto, o 

desenvolvimento de novos dispositivos ou o aprimoramento de dispositivos já existentes. 

Dessas técnicas duas se destacam, sendo mais relevantes para este trabalho. A 

primeira consiste em fechar seletivamente buracos da microestrutura das PCF possibilitando 

assim, entre outras coisas, o preenchimento de alguns buracos com materiais como líquidos, 

polímeros e nano partículas. A segunda consiste em se alterar a geometria da fibra através de 

afilamento (tapering), o que permite obterem-se segmentos de uma fibra óptica convencional 

ou de cristal fotônico com diâmetro reduzido, alterando assim o comportamento da luz nesses 

segmentos. Sendo usadas separadamente ou em conjunto, as técnicas mencionadas tornam 

viável o desenvolvimento de dispositivos como sensores ópticos, interferômetros e fontes de 

espectros supercontínuos. 
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O presente documento descreve um projeto de pesquisa desenvolvido com o 

intuito de se explorar aspectos de ambas as técnicas de pós-processamento mencionadas (em 

conjunto e em separado) para a viabilização de novos dispositivos fotônicos. Através do 

desenvolvimento de técnicas específicas, novos dispositivos ópticos, como interferômetros, 

sensores, e fontes de luz puderam ser desenvolvidos e caracterizados. É demonstrada também 

uma solução inédita para o problema de evaporação em fibras com núcleo líquido.   

O documento está organizado da seguinte forma. O capítulo 2 apresenta um 

referencial teórico sobre a propagação de modos, enquanto que o capítulo 3 contém um 

resumo sobre fibras de cristal fotônico e sobre as técnicas de pós-processamento. Nos 

capítulos 4, 5 e 6 são apresentadas as técnicas desenvolvidas e os resultados obtidos. 

Finalmente, no capitulo 7 são mostradas as conclusões e discutidos os passos a serem 

seguidos. 

1.1 OBJETIVOS 

Tendo em vista as oportunidades de criação de novos dispositivos, viabilizadas 

pelas técnicas de pós-processamento, pretende-se neste trabalho apresentar primeiramente o 

desenvolvimento de aparatos experimentais que permitam implementar métodos para se selar 

ou preencher seletivamente buracos da microestrutura das PCFs com líquidos e desenvolver e 

implementar uma técnica baseada em uma configuração de tapering que inclui aplicação de 

pressão diferencial nos buracos para alteração da microestrutura. Pretende-se, ainda, fabricar e 

analisar novos dispositivos fotônicos baseados na utilização de cada técnica ou destas 

combinadas.  

1.2 JUSTIFICATIVA 

Técnicas de pós-processamento de fibras ópticas são muito versáteis, pois 

permitem a obtenção de uma grande variedade de condições de propagação e podem 

viabilizar dispositivos pontuais totalmente novos e baseados em fibra. O aprofundamento 

dessas pesquisas beneficia áreas como a de sensoriamento e de integração de novos materiais 

na fibra, e se mostra muito promissor a curto e longo prazos no auxílio do desenvolvimento 

de dispositivos para a indústria. Para que isso seja possível é necessário o desenvolvimento de 

aparatos que permitam a aplicação dessas técnicas com controle e reprodutibilidade, conforme 

descrito nesse documento. 
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2 PROPAGAÇÃO DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS EM GUIAS DE ONDA 

Nesse capítulo são revistos os principais aspectos teóricos sobre propagação de 

ondas em guias planares e em fibras ópticas. 

 

A radiação eletromagnética corresponde a uma onda formada pelos campos 

elétrico e magnético variáveis no tempo que se propagam no vácuo ou em um meio material, 

figura 1. Quando, no meio, há uma distribuição de materiais com índices de refração 

diferentes no plano transversal à direção de propagação da onda, reflexões nas interfaces 

podem ocasionar a formação de ondas transversalmente estacionárias com campos confinados 

em determinadas regiões do meio. A transmissão de energia nestas estruturas pode ser 

descrita a partir dessas distribuições bem definidas do campo eletromagnético. Cada 

distribuição corresponde a um modo de propagação com características próprias, como 

velocidade de grupo, distribuição de campo e dispersão cromática. 

Modos de propagação são soluções espaço-temporais estacionárias das 

equações de Maxwell para uma dada estrutura de guia de onda. Tais equações foram 

formuladas pelo matemático escocês James Clerk Maxwell em meados do século XIX, em 

seu trabalho intitulado Tratado de Eletricidade e de Magnetismo, e formam a base da análise 

eletromagnética (Lorrain, 1988). 

 

 
Figura 1 Onda eletromagnética plana propagando-se ao longo do eixo x. 

Fonte: Mesquita Filho (2003, p. 2) 

 

Para se obter uma análise precisa da propagação em uma fibra óptica, a teoria 

eletromagnética deve ser utilizada com as condições de contorno adequadas. Porém, para uma 

primeira análise, e por simplicidade, será descrita a propagação em um guia de onda planar. 
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2.1 MODOS DE PROPAGAÇÃO EM GUIAS PLANARES  

Um guia de onda planar é composto de um material dielétrico com índice de 

refração n1 envolto por material também dielétrico com índice de refração 12 nn < , como 

mostrado na figura 2. 

 

 
Figura 2 Estrutura de um guia de onda planar. 

 

Na interface de dois materiais com índices de refração diferentes, a luz sofre 

dois fenômenos: a refração e a reflexão. A parte refratada atravessa a interface sofrendo um 

desvio devido à diferença no índice de refração dos dois materiais, enquanto a refletida 

retorna ao meio de propagação inicial. Ao incidir sobre a interface núcleo-casca, a luz em um 

guia de onda refrata de acordo com a lei de Snell: 

 

 
2211 θθ sennsenn =  (1) 

onde θ1 é o ângulo do raio incidente com relação à normal da interface e θ2 é o ângulo do raio 

refratado na casca medido com relação à mesma normal. 

Para ângulos de incidência maiores do que um ângulo crítico, 
cθ , não existe 

mais o fenômeno da refração, pois o ângulo θ2 se tornaria maior do que 90°, fazendo com que 

a luz efetivamente permaneça no meio inicial. Conseqüentemente, a luz sofre o fenômeno de 

reflexão interna total (TIR, do inglês Total Internal Reflection). O ângulo crítico é dado por: 

 

 

1

21

n

n
senc

−=θ  
(2) 

A figura 3 ilustra as situações de ângulo de incidência menor, igual e maior do 

que o ângulo crítico. Pela figura 3(a) é possível notar que para ângulos menores do que o 

ângulo crítico parte da luz é refletida e parte é refratada. Na figura 3(b) o ângulo de incidência 



 17

é igual ao ângulo crítico e parte da luz é refratada a 90º. Finalmente, na figura 3(c) o ângulo 

de incidência é maior do que o ângulo crítico e, portanto, toda a luz é refletida, apresentando 

então a situação da reflexão interna total (Giozza, 1991). 

 

  
Figura 3 Feixe incidindo sobre uma interface com ângulo menor (a), igual (b) e maior (c) do 

que o ângulo crítico. 

 

Na descrição da propagação dada pela óptica geométrica, cada modo 

corresponde a uma trajetória diferente do raio luminoso. Cada raio que estiver dentro do cone 

de aceitação, mostrado em vermelho na figura 4, e que satisfizer às condições de interferência 

construtiva dentro do núcleo, conforme detalhado a seguir, dá origem a um modo de 

propagação com um ângulo de incidência próprio na interface dos dielétricos. O cone de 

aceitação é delimitado pelo maior ângulo θ (ver figura 4) capaz de proporcionar reflexão 

interna total na interface núcleo-casca. A partir dele, define-se a abertura numérica (NA do 

inglês Numerical Aperture) como sendo o seno do ângulo θ. Pode-se mostrar que a NA 

também é dada pela diferença dos quadrados dos índices de refração dos dielétricos: 

 

 2
2

2
1 nnNA −=  (3) 

Quanto maior for a abertura numérica, maior será a eficiência de acoplamento 

de luz ao guia e mais modos terão condições favoráveis de propagação. Por outro lado, essa 

condição também aumenta o número de modos propagados, o que pode ser indesejado em 

certos casos, já que isto compromete a qualidade do feixe na saída do guia (Ribeiro, 2005). 
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Figura 4 Cone de aceitação e propagação de modos (na descrição de óptica geométrica) em 

um guia de onda planar. 

 

O campo resultante no interior de um guia é a soma de campos incidentes e 

refletidos múltiplas vezes nas interfaces dos materiais de núcleo e casca, sempre satisfazendo 

à condição de reflexão interna total. Isto determina uma distribuição de campo específica para 

cada caso (modo) no plano transversal à direção de propagação. Nem todos os ângulos com os 

quais a luz penetra no guia poderão originar modos guiados. O efeito da interferência devido à 

fase das ondas provenientes das várias reflexões nas interfaces faz com que apenas raios 

incidentes segundo certos ângulos maiores que θc, isto é, para valores discretos de θ1, sejam 

permitidos. A fase da onda duplamente refletida na interface dos dielétricos deve diferir de 

um múltiplo de 2π daquela da onda incidente para que a onda interfira de maneira construtiva 

consigo própria. 

A propagação da luz em um guia planar é descrita através da solução da equação 

de Helmholtz, que é demonstrada a partir das equações de Maxwell e descreve a propagação de 

ondas eletromagnéticas. Esta equação é mostrada abaixo para os vetores de campo elétrico E
r

 e 

magnético H
r

: 

 022 =+∇ EkE
rr

 (4) 

 022 =+∇ HkH
rr

 (5) 

onde k é definido como o modulo do vetor de onda. 

Sendo os campos elétricos e magnéticos guiados ao longo do eixo de propagação 

z, esses podem ser escritos como: 

 

 )(
0 ),()( zj

eyxErE
β−=

rrr
 (6) 
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(7) 

onde H0 é a amplitude do campo magnético, E0 é a amplitude do campo elétrico, e β é a 

constante de propagação. 

Os modos de propagação são então obtidos substituindo-se as equações 6 e 7 

nas equações 4 e 5 e utilizando-se as condições de contorno adequadas em cada situação. Para 

a região do dielétrico interno, a solução é ondulatória, enquanto que na região do dielétrico 

externo uma solução que decai exponencialmente é obtida, sendo conhecida como campo 

evanescente. Para um guia planar uniforme ao longo do eixo y e no caso TE (transversal 

elétrico), por exemplo, as distribuições de campo elétrico nestas duas regiões são dadas pelas 

equações 8 e 9, respectivamente: 

 

 
  

r 
E 1(x,z) = [E e ⋅ sen(kx1x) + E 0 ⋅ cos(kx1x)]e− j(βz) ˆ a y  (8) 

 
  

r 
E 2(x,z) = E c ⋅ e

mγ 2x ⋅ e
− j(βz ) ˆ a y  (9) 

sendo Ee, Eo e Ec constantes determinadas a partir de condições de contorno para cada modo. 

  

r 
E 1 corresponde a uma onda estacionária ao longo do eixo x e que se propaga ao longo do eixo 

z com constante de propagação β e   
r 
E 2 corresponde a uma onda evanescente com coeficiente 

de extinção γ2 (Saleh, 1991).  

A partir das soluções obtidas e utilizando-se as equações de Maxwell é possível se 

encontrar todas as componentes dos campos elétrico e magnético de cada modo. A figura 5 mostra 

algumas componentes para os três primeiros modos TM (transversal magnético) de um guia 

planar. 

 
Figura 5 Componentes de campo para modos TM com diferentes índices m. 

Fonte: (de Matos, 2008) 

 

A ortogonalidade entre os modos guiados é uma importante propriedade, pois 

define que dois ou mais modos de propagação em um guia não interferem entre si. 
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Consideremos dois modos distintos, identificados pelos índices q e p. A luz propagada no guia 

pode ser uma composição destes modos. É possível mostrar que (Buck, 1995): 

 

 { } qpzpq dxaHE δ=⋅×∫
+∞

∞−
ˆ Re *

rr
 (10) 

onde δqp é o “delta de Kronecker” (δqp = 1 se p = q e δqp = 0 se p ≠ q). Esta é a expressão 

matemática da ortogonalidade dos modos e indica que o fluxo de potência se restringe a 

modos individuais. Modos distintos não atuam em combinação para carregar energia. Desta 

forma, o fluxo de energia total é a soma dos fluxos em cada modo. Esse fluxo é dado pela 

média temporal do vetor de Poynting:  

 

 
NSSSHES
r

K
rrrrr

+++=×= 21*)Re(
2

1
 

(11) 

onde 
  

r 
S j  (j=1,2..N) é o vetor de Poynting para o j-ésimo modo. 

No caso de um guia planar o número aproximado de modos guiados pode ser 

calculado pela seguinte equação: 

 

 
NA

d
M

λ
2=  

(12) 

onde d é a espessura do núcleo do guia e λ é o comprimento de onda no espaço livre. 

  

2.2  MODOS PROPAGADOS EM UMA FIBRA ÓPTICA  

Uma fibra é composta por 2 cilindros concêntricos de dielétricos com o índice 

de refração (n1) do cilindro de raio menor, núcleo, maior que o índice (n2) do cilindro de raio 

maior, casca. A análise da propagação de modos em fibras é semelhante à análise feita para 

guias de ondas planares, baseada na equação de Helmholtz, utilizando-se, porém, coordenadas 

cilíndricas e as condições de contorno adequadas. Utilizando uma descrição de óptica 

geométrica no caso das fibras ópticas temos 2 tipos de raios guiados: os raios meridionais e os 

raios oblíquos, conforme mostrado na figura 6. Isso se dá por a estrutura da fibra ser 

cilíndrica.  



 21

 

 
Figura 6 Visões frontal (esquerda) e lateral (direita) de uma fibra, mostrando dois tipos de modos guiados em 

termos de óptica geométrica. 

Fonte: (de Matos, 2008) 

 

Através da figura 7 pode-se verificar que o módulo do vetor de onda k1, onde  

, pode ser escrito a partir de 222
1 tk ββ += , onde 222

ϕβββ += rt . βϕ dá a obliqüidade 

do raio e β é a constante de propagação na fibra, sendo k0 = 2π/λ o número de onda da luz com 

comprimento de onda λ no vácuo (Buck, 1995). 

 

 
Figura 7. Decomposição vetorial do vetor de onda no núcleo da fibra. 

Fonte: Buck (1995, p. 50). 

 

A aproximação do traçado de raios no interior da fibra é válida apenas no 

limite de comprimentos de onda pequenos em comparação com o diâmetro do núcleo. 

Quando essa condição não é satisfeita a radiação eletromagnética deve ser representada pela 

sobreposição de modos guiados. Para luz monocromática e uma fibra alinhada com o eixo z, a 

dependência espacial pode ser representada por: 
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(14) 

Substituindo a equação 13 na equação 4 e aplicando o Laplaciano para a 

componente z do campo elétrico, a equação de Helmholtz se reduz a: 
 

 ( ) 001
22

0
2
101

2 =−+∇ EknEt

rr
β  (15) 

 ( ) 002
22

0
2
202

2 =−+∇ EknEt

rr
β

 
(16) 

para regiões do núcleo e da casca respectivamente. 

Para que um modo seja guiado pela fibra, ele deve respeitar a condição 

. Portanto, analisando as equações 15 e 16, pode se concluir que no núcleo 

 será um número real, indicando uma solução radialmente composta por 

funções de Bessel oscilatórias. Para a região da casca  resultado em uma 

solução contendo funções de Bessel com decaimento exponencial na direção radial (Buck, 

1995). Portanto, como no guia planar, numa fibra obtém-se uma distribuição transversal de 

campos que corresponde a uma onda estacionária no núcleo e evanescente na casca. 

Como no caso de guias planares, a quantidade de modos propagados está 

diretamente ligada à diferença relativa entre os índices de refração do núcleo e da casca. 

Quanto maior for essa diferença maior será o ângulo de aceitação da fibra e, portanto, maior a 

quantidade de modos que podem ser propagados. 

Desta análise, deduz-se que existe uma quantidade finita de modos possíveis e 

úteis na transmissão por fibra óptica. Esse número de modos pode ser calculado a partir da 

freqüência normalizada da fibra, ou parâmetro V, expressa como (Giozza, 1991): 

 

 ( ) 2/12
2

2
1

2
nn

a
V −=

λ

π
 

(17) 

onde a é o raio do núcleo da fibra.
 

Através do parâmetro V é possível definir se a fibra é monomodo ou multimodo. 

Para valores de V abaixo de 2,405, a fibra apresenta um único modo (fibra monomodo), enquanto 

que para valores maiores do que 2,405 a fibra será multimodo, com o número exato de modos 

estando relacionado com à magnitude de V. Para uma fibra com V>>1, o número de modos pode 

ser estimado através de (Giozza, 1991): 
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2

2
V

N =  
(18) 

A figura 8 ilustra a distribuição transversal de intensidade durante a 

propagação em um guia de onda multimodo. A figura 8(a) apresenta a propagação do modo 

fundamental e a figura 8(b) mostra o segundo modo. Como modos correspondem a soluções 

estacionárias, vê-se que as intensidades não variam ao longo da direção de propagação. A 

figura 8(c), por outro lado, representa uma distribuição de intensidade correspondendo a uma 

composição dos dois modos. Como esta distribuição não corresponde a um modo, ela varia 

periodicamente ao longo do eixo z (Saleh, 1991).  

 

 
Figura 8 Variação na distribuição transversal de intensidade ao longo da direção z. (a) Modo 

fundamental. (b) Segundo modo de propagação. (c) Superposição do modo fundamental com o segundo modo. 

Fonte: modificado de Saleh (1991, p. 247) 
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3 TIPOS DE FIBRA DE CRISTAL FOTÔNICO, MECANISMOS DE GUIAMENTO 

E PÓS-PROCESSAMENTO 

Nesse capítulo são apresentados os tipos de fibras de cristal fotônico e seus 

métodos de guiamento da luz. Para que uma comparação seja estabelecida, fibras ópticas 

convencionais também são descritas. Também são apresentados os métodos de pós-

processamento relevantes para os trabalhos descritos nos capítulos seguintes.  

3.1 FIBRAS ÓPTICAS CONVENCIONAIS 

Uma fibra óptica é um guia de onda composto basicamente de material 

dielétrico, geralmente um bastão de sílica (SiO2) com uma região central, denominada núcleo, 

dopada com material de índice de refração maior, figura 9. A fibra óptica foi proposta na 

década de 1950, com base nos estudos efetuados pelo físico inglês John Tyndall que 

mostravam que a luz poderia descrever uma trajetória curva dentro de um material. 

Posteriormente na década de 1970 o método de fabricação foi aperfeiçoado e sugiram as 

fibras de baixa perda utilizadas hoje em dia nos sistemas de telecomunicações.  

 

 
Figura 9 Esquema de uma fibra óptica convencional 

 

Na figura 9 é mostrado o esquema de uma fibra óptica, onde a parte interna 

(vermelha) representa o núcleo, geralmente de sílica dopada com germânio, a parte rosa 

representa a casca, composta de sílica, e em azul é mostrada uma capa plástica protetora. 

Geralmente a diferença entre os índices de núcleo e de casca é de ~1%. 

Fibras ópticas convencionais guiam a luz por reflexão interna total (TIR, do 

inglês Total Internal Reflection), figura 10, um fenômeno que se dá devido à diferença entre os 

índices de refração da casca 2n , e do núcleo 1n , com n1 > n2. 
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Figura 10 Raio de luz sendo guiado pelo núcleo de uma fibra convencional. 

Fonte: Oliveira (2010, p. 11)  

 

Fibras consideradas multímodo geralmente apresentam o diâmetro do seu 

núcleo entre 12,5 µm e 100 µm enquanto o diâmetro de núcleo das fibras monomodo estão 

entre 1 µm e 10 µm.  

 

3.2 FIBRAS DE CRISTAL FOTÔNICO 

As PCFs são fibras que possuem uma microestrutura transversalmente 

periódica, que percorre o seu eixo longitudinal, figura 11. Essas fibras compreendem um novo 

campo de pesquisa nas áreas de óptica e fotônica, já que possuem características diferentes 

das de fibras convencionais. Essas características decorrem diretamente da existência da 

microestrutura (que geralmente corresponde a uma matriz de buracos) e de não haver a 

necessidade de se introduzir no núcleo um material dopante. Em certos casos a luz é guiada 

pela diferença entre o índice de refração do núcleo, que é de sílica pura, e o índice efetivo da 

casca, que é obtido de uma média entre o índice da sílica e o do ar. Como esse índice será 

menor que o do núcleo, pode-se obter reflexão interna total. Algumas outras PCFs possuem 

um núcleo com índice menor que o índice efetivo da casca (por possuírem um núcleo oco ou 

uma microestrutura de casca contendo bastões com índice maior do que o da sílica). Estas 

fibras podem guiar pelo aparecimento de um bandgap fotônico na casca microestruturada que 

confina a luz no núcleo. Nas fibras de núcleo oco ainda é possível a inserção de algum 

material no núcleo com índice de refração maior que o índice efetivo da casca, fazendo com 

que a fibra que antes guiava por bandgap, passe a guiar por TIR (Russell, 2006). 

Diferentemente das fibras convencionais onde sua maior aplicação é como 

meio de transmissão em telecomunicações, as PCFs têm despontado como uma ótima opção 
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para o desenvolvimento de sensores (De Oliveira, 2009) e outros dispositivos ópticos, pois 

podem possuir características como alta não linearidade (Bjarklev, 2004), alta birrefringência, 

e dispersão ajustável (Russell, 2003), além de poder possuir múltiplos núcleos (Yan, 2009). 

 

 

Figura 11 Fibra PCF de núcleo solido (corte transversal). Amarelo indica ar e roxo indica sílica. 

 

Os parâmetros da fibra, como o diâmetro do núcleo (D), diâmetro dos buracos 

da casca (d), distância entre buracos (pitch, Λ) e quantidade de anéis (ver figura 12), podem 

ser ajustados durante a fabricação, de acordo com a necessidade de uso. Graças a isso essa 

classe de fibras apresenta uma grande variedade de tipos e funções. 

 

 

Figura 12 Seção transversal de uma PCF indicando o medida de dois parâmetros importantes: o pitch 
(Λ) e o diâmetro de um buraco (d).  
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3.3 PCF DE NÚCLEO SÓLIDO 

As PCFs de núcleo sólido, figura 13, assim como as fibras convencionais, têm 

seu guiamento por reflexão interna total. Porém a diferença entre o índice de refração do 

núcleo e o da casca não se dá por adição de um dopante, e sim pela mescla de vidro e ar na 

microestrutura da fibra, que dá origem a um índice de refração efetivo 
efn  (Knight, 2003). 

Com isso toda a teoria sobre modos de propagação apresentada na seção 2.2 pode ser utilizada 

de forma aproximada para PCFs de núcleo solido, substituindo-se o índice n2 por nef (como 

por exemplo na equação 17, gerando um parâmetro V efetivo, Vef). 

 

 

Figura 13. Exemplos de fibras de cristal fotônico com núcleo sólido. 

Fonte: Ramsay (2008), NKT 

 

O ajuste da fração da área coberta por buracos permite, por exemplo, que 

índices efetivos de casca muito baixos sejam obtidos, possibilitando a fabricação de fibras 

com degrau de índice altíssimo (dezenas de %). Com isso é possível confinar a luz em núcleos 

da ordem de ~1,5 µm de diâmetro. Este grande confinamento permite a obtenção de efeitos 

não lineares com alta eficiência. Permite também a manipulação da dispersão, já que o índice 

efetivo apresenta alta dependência com o comprimento de onda. 

Através de técnicas de pós-processamento como o tapering e a inserção de 

materiais (explicados na seção 3.5), os parâmetros destas PCFs também podem ser mudados e 

ajustados para fins diversos. A criação de um novo núcleo adjacente ao núcleo original de 

uma PCF de núcleo solido gera, por exemplo, uma interação da luz propagante no núcleo 

original com o núcleo adjacente, alterando também os modos propagados nessa região, como 

será mostrado nos capítulos posteriores. 
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3.4 PCF DE NÚCLEO OCO 

PCFs de núcleo oco possuem, além dos buracos da microestrutura da casca, um 

buraco central por onde a luz é conduzida, figura 14. Este perfil de índice não permite a 

obtenção da reflexão interna total, já que seu núcleo possui índice de refração menor do que o 

índice médio da casca. Essas fibras guiam por outro mecanismo baseado no aparecimento de 

um bandgap fotônico na casca. 

 

 

Figura 14. Exemplo de PCF de núcleo oco. 

Fonte: Russell (2006, p. 4736) 

 

Nessa classe de fibras a luz é inserida no núcleo e através de múltiplas 

reflexões nas paredes dos buracos da microestrutura obtém-se interferência construtiva para 

luz que se mantém no núcleo. Esta situação pode ser entendida como a criação de uma zona 

proibida (bandgap) para fótons na casca, de forma que a luz é confinada ao núcleo, figura 15. 

Porém isso ocorre apenas para uma determinada faixa de comprimentos de onda, que é 

definida pelo padrão da microestrutura e tamanho e periodicidade dos buracos. Para 

comprimentos de onda nessa faixa, as múltiplas reflexões em direção ao núcleo dão origem a 

interferências construtivas enquanto que as interferências de raios que vão em direção à casca 

são destrutivas, resultando no guiamento da luz pelo núcleo da fibra, mesmo sem a condição 

de TIR (Cregan, 1999).  

Fibras com guiamento por bandgap fotônico não possuem uma equação 

analítica que determine os modos de propagação. Para se obter os modos, é necessário se 

utilizar métodos numéricos em dois passos. Primeiramente são indentificadas as regiões 
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espectais onde existem bandgaps fotônicos na casca; dentro desses banggaps os modos de 

núcleo são então calculados. 

Recentemente fibras com guiamento por bandgap fotônico com baixas perdas, 

da ordem de 1,2 dB/m (Roberts, 2005), foram demonstradas, fazendo-as viáveis para 

importantes aplicações práticas. Como a luz é guiada pelo ar, os efeitos não lineares são 

consideravelmente menores se comparados com os observados em fibras de núcleo sólido 

(Knight, 2002), permitindo aplicações tais como o guiamento de pulsos de alta energia. 

 

 

Figura 15.  Esquema de um corte longitudinal em uma PCF de núcleo oco mostrando a luz sofrendo 

múltiplas reflexões parciais. A interferência entre os vários caminhos ópticos dá origem ao efeito de 

bandgap fotônico na casca. 

Fonte: modificado de Cregan (1999, p. 1537) 

 

A inserção de algum material no núcleo da fibra que possua índice de refração 

maior do que o índice efetivo da casca faz com que uma fibra que antes guiava por bandgap 

fotônico passe a guiar por reflexão interna total, como é o caso das fibras de núcleo oco 

preenchidas com água abordadas mais adiante nesse trabalho. 

3.5 TÉCNICAS DE PÓS-PROCESSAMENTO 

Técnicas de pós-processamento permitem que a estrutura da fibra ou algumas 

de suas características sejam mudadas ou ajustadas. Dois tipos de técnicas de pós-

processamento de fibras microestruturadas são relevantes para este trabalho: o afilamento de 

fibras (tapering) e a técnica de preencher buracos da microestrutura seletivamente. Como será 

mostrado, essas técnicas podem ser usadas conjuntamente ou separadamente, gerando uma 

grande variedade de dispositivos novos e complementando trabalhos já existentes. 
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3.5.1 Preenchimento de Fibras 

Como PCFs possuem uma matriz de buracos, em pouco tempo desenvolveu-se 

métodos de se introduzir materiais de vários tipos como líquidos, gases e micro ou nano 

partículas nestas fibras de forma a funcionalizá-las (Eggleton, 2001). Como há grande 

proximidade dos buracos com o campo guiado, a luz interage eficientemente com o material 

inserido por campo evanescente, no caso das fibras de núcleo sólido, ou por se propagar 

diretamente sobre o material, no caso de fibras de núcleo oco. Além de se poder obter TIR em 

um núcleo preenchido com um líquido de índice maior do que o da casca microestrutrada, é 

possível se preencher o núcleo com gás de índice menor do que o índice efetivo da casca ou 

preencher os buracos da casca com material de índice maior do que o do núcleo e guiar a luz 

por bandgap fotônico. Entretanto, o guiamento da luz por TIR tem a vantagem, em 

comparação ao guiamento por bandgap fotônico, de se poder propagar em qualquer 

comprimento de onda. Fibras preenchidas podem ser usadas tanto para se caracterizar o 

material inserido, quanto para desenvolvimento de dispositivos ópticos a partir das 

propriedades desse material (Eggleton, 2001). 

Como pode ser constatado no parágrafo acima, em diversas situações é 

desejável se infiltrar seletivamente a PCF, deixando parte dos buracos preenchidos com ar. 

Algumas técnicas vêm sendo desenvolvidas e reportadas para este fim. O uso de um polímero 

para se vedar os buracos de casca através de sucessivos preenchimentos, deixando o núcleo 

oco livre, foi uma das primeiras técnicas demonstradas (Huang, 2004), figura 16(a). 

Posteriormente, demonstrou-se que uma máquina de emendas por fusão pode ser utilizada 

para o mesmo fim. Através da aplicação de arcos voltaicos, os buracos da casca são 

colapsados deixando apenas o núcleo aberto (Yiou, 2005), figura 16(b). Para se preencher 

alguns buracos da casca da microestrutura de uma PCF seletivamente foi demonstrada a fusão 

de um capilar com diâmetro adequado centralizado nos buracos que se deseja preencher 

(Martelli, 2005). Mais recentemente, um único buraco de uma PCF de núcleo sólido, 

localizado no segundo anel de buracos, foi preenchido com um líquido de índice de refração 

ligeiramente maior do que o da sílica e demonstrou-se acoplamento da luz do núcleo para este 

novo guia de onda (Wu, 2009), figura 16(c). A montagem foi proposta como um 

refractômetro de altíssima sensibilidade. O método de preenchimento envolvia a vedação de 

todos os buracos exceto aquele a ser infiltrado. Entretanto, detalhes sobre como isto foi obtido 

não foram fornecidos.  
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(A)                                                 (B)                                                              (C) 

Figura 16 Técnicas de preenchimento seletivo: (a) bloqueio dos buracos de casca com 

polímero para preenchimento seletivo do núcleo (Huang, 2004); (b) colapso dos buracos da casca através do uso 

de uma máquina de emendas; (c) preenchimento do buraco do segundo anel de uma PCF de núcleo solido (Wu, 

2009) 

 

Outros métodos para preenchimento seletivo foram apresentados no último 

ano; em um deles uma PCF é emendada em um dos lados a uma fibra comum de alguns 

mícrons de extensão e um laser pulsado em femtossegundos em 800 nm de alta energia é 

focalizado na região do buraco desejado, abrindo um canal na fibra convencional que permite 

o acesso somente ao buraco desejado (Wang, 2010). Em outro método apresentado, uma PCF 

tinha sua face recoberta com um polímero fotoresistivo. Esse polímero é então curado por um 

processo de dois fótons na região dos buracos a serem fechados, utilizando-se um laser em 

800 nm focalizado nessa região. Após isso a fibra recebia um tratamento químico que retirava 

a parte do polímero não curando, mantendo somente os buracos desejados fechado (Vieweg, 

2010). 

Fibras preenchidas já foram apresentadas para diversas outras aplicações como 

sensoriamento (Fini, 2004); óptica não linear, incluindo a geração de supercontinuo em água 

(Bozolan, 2008) e espalhamento Raman estimulado em etanol (Yiou, 2005); nano-óptica 

(Meissner, 2005); e laser de corante convencional (Vasdekis, 2007) e aleatório (De Matos, 

2007). 

3.5.2 Tapering  

O tapering é uma técnica relativamente antiga, tendo sido proposta em 1986 

pelo físico inglês Tim Birks e sua equipe (Birks,1986). Inicialmente era uma técnica que 

permitia o acoplamento de luz entre fibras convencionais com tamanhos de núcleo diferente. 
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Entretanto, o fino controle da técnica permite o pós-processamento de fibras visando a 

diversas aplicações. 

A técnica de tapering consiste em se afilar um segmento de uma fibra óptica, 

reduzindo-se seu diâmetro. Para isso é necessário aquecer uma seção da fibra e tensioná-la. 

Com isso, a área exposta ao calor amolece, estica e, por conservação de massa, produz uma 

região com seção transversal menor do que a inicial, figura 17. Para que a região afilada 

mantenha a regularidade e a qualidade originais, tanto a tensão mecânica aplicada quanto a 

temperatura têm que ser controladas. Uma pequena região aquecida uniformemente  pode ser 

obtida com uma chama de uma microtocha (Birks, 1992) ou com um laser de CO2 (Dimmick, 

1999). No caso das PCFs pode-se ainda obter controle sobre as proporções da microestrutura, 

submetendo-a a pressão controlada e/ou diferencial (Witkowska, 2006). 

 

Figura 17. Fibra modificada utilizando-se a técnica de afilamento (tapering). 

 

Com o controle adequado dessas variáveis pode-se obter fibras 

microestruturadas com núcleos compatíveis com uma determinada fibra convencional 

(Witkowska, 2006). Também é possível obter geração de supercontinuo ao se diminuir o 

núcleo de uma fibra para valores próximos de 1 mícron (Leon-Saval, 2004) ou se viabilizar a 

geração de supercontínuo com pulsos de nanossegundos na região do visível (Cascante-

Vindas, 2007). 

O procedimento de vedação seletiva de determinados buracos de uma PCF 

pode ser utilizado para se impor uma pressão diferencial entre buracos distintos durante o 

processo de tapering de uma PCF (Witkowska, 2006). Esta técnica permite, por exemplo, 

produzir na região afilada múltiplos núcleos de sílica ou modificar o formato do núcleo pré-

existente. Para isso, como é mostrado na figura 18, é necessário primeiramente tampar 

determinados buracos da microestrutura em uma das extremidades da fibra enquanto que se 

vedam todos os buracos na outra extremidade. Com isso, quando o lado com buracos 

seletivamente vedados é pressurizado e a técnica do tapering é utilizada, os buracos tampados 

se colapsam por possuírem uma pressão diferencial negativa. Os demais buracos abertos 

poderão se expandir ou manter o diâmetro original, dependendo da pressão utilizada. No final 

do processo, obtém-se uma seção transversal modificada, com um número maior de núcleos 
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sólidos ou com um núcleo com geometria deformada (dependendo do número e disposição 

dos buracos colapsados (Witkowska, 2006). 

 
Figura 18 Corte longitudinal de uma fibra submetida a tapering com pressão diferencial entre 

buracos. 

Fonte: Witkowska, 2006. 

 

Para fecharem determinados buracos seletivamente Witkowska et al. (2006), 

desenvolveram uma técnica na qual uma micro ponta com uma gota de uma cola é inserida no 

buraco desejado. Esse buraco é então seletivamente colapsado durante o tapering. A figura 19 

mostra a seção transversal de uma PCF antes e depois do processo. Neste último caso, nota-se 

que a maioria dos buracos teve uma expansão com relação ao diâmetro total da fibra, 

enquanto que outros se colapsaram. 

 
Figura 19 PCF de núcleo sólido antes (a) e depois (b) do processo de tapering com pressão 

diferencial. 
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4 SELAMENTO E PREENCHIMENTO SELETIVO DE BURACOS EM FIBRAS 

DE CRISTAL FOTÔNICO 

Nesse capítulo é detalhada a técnica desenvolvida para se fechar ou se 

preencher seletivamente buracos da microestrutura de uma PCF. São apresentadas, ainda, 

fibras com núcleo líquido seladas para se evitar evaporação.  

4.1 FECHAMENTO E PREENCHIMENTO SELETIVO 

A técnica de fechamento e/ou preenchimento seletivo desenvolvida foi 

inspirada no trabalho de Witkowska et al. (2006) e consiste em se fechar determinados 

buracos pré-estabelecidos da microestrutura de uma PCF com um adesivo polimérico ou em 

se preenchê-los com um líquido desejado. Para isso, uma pipeta de ponta microscópica 

contendo o polímero ou o líquido é usada. No caso de fechamento (vedação), após inserção de 

uma gota do polímero no buraco desejado, o mesmo é curado com luz ultravioleta. O 

resultado é mostrado na figura 20. Nas subseções que se seguem a técnica é detalhada passo a 

passo. 

 

 
Figura 20.  Imagem de microscópio óptico de uma fibra de núcleo sólido com 1 buraco vedado. 

 

4.1.1 Fabricação e Preparo da Micropipeta 

Para vedar/preencher um único buraco da fibra é utilizada uma micropipeta, 

comumente usada em biologia para pesquisa intra-celular. Essa micropipeta é fabricada no 

próprio laboratório usando-se a máquina mostrada na figura 21 (modelo P97 da Sutter 
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Instrument CO). Nesse equipamento um capilar de vidro é fixado a 2 motores, e posicionado 

entre 2 filamentos de tungstênio. A máquina funciona com um princípio parecido com o do 

tapering, onde o filamento esquenta o vidro do capilar, ao mesmo tempo em que os motores 

tencionam o capilar, produzindo uma região afilada. É possível controlar, a temperatura do 

filamento, a tensão de puxamento e a velocidade de puxamento, para se obter a pipeta com os 

diâmetros interno e externo desejados.  

 

 
Figura 21. Máquina utilizada para fabricação da micropipeta (Sutter Instrument CO - Modelo Micropipet Puller 

P97). 

Fonte: Sutter Instrument CO (2008, p.3) 

 

As micropipetas produzidas apresentam uma ponta com diâmetro externo que 

pode ser ajustado de 1 a 4 µm dependendo do tamanho do buraco da fibra a ser selado. Essa 

micropipeta possui seu interior aberto com diâmetro de centenas de nanômetros a 1 mícron. A 

figura 22 mostra uma micropipeta com uma gota de água na ponta. 

 
Figura 22. Ponta da micropipeta, com uma gota de água. 
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A micropipeta é então anexada à agulha de uma seringa e a esta fixada 

utilizando um polímero viscoso (NOA 68T) posteriormente curado com ultravioleta. O 

líquido ou polímero a ser utilizado para o preenchimento ou selamento de um buraco da PCF 

é então colocado no interior da seringa e esta é conectada a um sistema de pressão que o 

bombeava para a ponta da pipeta. A montagem, finalmente, é inserida no aparato descrito na 

próxima subseção, que permite a inserção do material com precisão no buraco desejado. 

 

4.1.2 Aparato Experimental para Posicionamento da Micropipeta e 

Imageamento do Processo de Preenchimento ou Selamento 

Como mostrado na figura 23 tanto a fibra a ser preenchida ou selada quanto a 

seringa com a micropipeta são colocadas em posicionadores micrométricos triaxiais. O 

posicionador com a seringa é controlado a partir de atuadores Piezo Elétricos (PZT). Os 

posicionadores são fixados um de frente para o outro e fazem um ângulo de aproximadamente 

45° com o eixo de um microscópio, usado para o imageamento e controle do processo de 

preenchimento. Esse ângulo foi otimizado para permitir que a micropipeta ficasse de frente 

para a fibra e para que a imagem no microscópio fosse nítida o suficiente para permitir o 

acoplamento da micropipeta ao buraco desejado. O posicionador da fibra é ajustado para 

deixar a fibra no foco da imagem do microscópio, enquanto que o posicionador da 

micropipeta é ajustado até se conseguir introduzir a ponta da mesma no interior do buraco 

desejado. 

 
Figura 23. Esquema do aparato para fechamento ou preenchimento seletivo de um buraco de 

uma PCF. 
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Um dos pontos mais críticos nessa montagem é a maneira de se iluminar a fibra 

para produzir uma imagem nítida. Para isso, usa-se um LED branco de alto brilho, 

posicionado sobre a fibra de forma a acoplar luz a esta pela sua superfície lateral. A 

iluminação da face a ser usada para o selamento/preenchimento é então feita pela luz 

conduzida internamente até ela. 

 

 

4.2 SELAMENTO DO NÚCLEO DE PCFS COM NÚCLEO LÍQUIDO 

Como mostrado no capitulo 3, seção 3.5.1, diversos trabalhos utilizando PCFs 

com núcleo líquido já foram reportados. Porém um dos grandes problemas desse tipo de 

dispositivo é a rápida evaporação dos líquidos inseridos no núcleo das PCFs. Ong et al. 

(2008) demonstraram, por exemplo, que a evaporação ocorrida em um núcleo de água esvazia 

dezenas de mícrons do guia em dezenas de minutos, afetando severamente a potência 

transmitida.  

Métodos para se evitar essa evaporação já foram propostos, como uma célula 

na qual as pontas da fibra ficavam imersas no líquido inserido (Yiou, 2005) e a imersão da 

fibra já preenchida em polímeros altamente viscosos (Vasdekis, 2007). Porém os métodos 

apresentados até então mostram flexibilidade e versatilidade limitadas, já que requerem 

aparatos volumosos ligados às pontas das fibras. 

Com a técnica descrita na seção anterior foi desenvolvido um método de 

selamento de núcleos líquidos com polímero para se evitar que esse líquido evapore. Fibras 

com núcleos de água e de óleo foram demonstradas assim como aplicações para cada uma 

delas. Os resultados são descritos a seguir. 

4.2.1 Fibra com Núcleo de Água Selado para Geração de 

Supercontínuo 

Em trabalho publicado em 2008, Bozolan et. al, descrevem uma fonte de 

supercontínuo a partir de uma fibra de núcleo oco preenchida com água e bombeada com 

pulsos ultracurtos de um OPA (amplificador paramétrico óptico) sintonizável. Nesse trabalho 

um espectro alargado de aproximadamente 500 nm (medido a -20 dB do pico) é obtido, 

porém com uma estabilidade de poucos minutos devido à evaporação da água. Com o 
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desenvolvimento da técnica de vedação o experimento foi realizado novamente, com as 

pontas vedadas. 

Para isso uma PCF comercial com núcleo oco de ~10,9 mícrons de diâmetro 

(HC-1550-02, da NKT), era clivada e inserida em uma máquina de emendas. Através da 

aplicação de arcos voltaicos os buracos da microestrutura se colapsavam deixando somente o 

núcleo da fibra aberto, como mostram as imagens de microscópio da figura 24. 

 

 

Figura 24. Imagem lateral da PCF de núcleo oco antes (a) e depois (b) da aplicação dos arcos voltaicos. 

 

Essa fibra era colada a uma seringa usando-se o polímero NOA 68T; nessa 

seringa era colocada água que era em seguida pressionada para preencher o núcleo da fibra 

(Bozolan, 2008). A fibra era então cortada e clivada de forma a eliminar a região colapsada e 

seguia o processo mencionado na seção 4.1 para vedação do núcleo.  

Nesse processo a fibra era colocada no sistema da seção 4.1.2 e a micropipeta 

preenchida com o polímero (NOA 73, índice de refração 1,56) era inserida no núcleo, figura 

25. Em seguida o polímero era bombeado com fluxo controlado para dentro da fibra, 

preenchendo o espaço entre o líquido e a ponta da fibra. A ponta da pipeta era colocada 

encostada na parede interna do núcleo da fibra para que o polímero entrasse expulsando o ar 

de dentro do buraco tentando-se, dessa maneira, que não fossem formadas bolhas de ar. O 

mesmo processo era repetido na outra ponta da fibra. A figura 26 esquematiza a configuração 

final obtida na fibra, com o polímero curado, em vermelho, vedando as pontas da fibra, 

fazendo com que a água, em rosa, não evapore.  



 39

  
Figura 25. Imagens de microscópio do processo de fechamento da fibra de núcleo líquido. (a) 

Fibra com água com micropipeta inserida no núcleo; (b) fibra preenchida com água e vedada com uma gota de 

polímero; (c) polímero já inserido sendo curado com luz ultravioleta. 
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Figura 26. Esquema do corte longitudinal da fibra com núcleo de água (rosa) selado em ambas 

as pontas com polímero (vermelho). Os buracos da casca permanecem preenchidos com ar (verde). 

 

Parte importante do trabalho de selamento do núcleo era o controle da forma da 

superfície do polímero na entrada da fibra, que induzia um efeito de lente. Apurou-se que, 

deixando a superfície do polímero ligeiramente para dentro do núcleo resultava em uma forma 

côncava, que privilegiava a excitação de modos com baixa freqüência espacial e, portanto, de 

baixa ordem, como evidenciado pela imagem da figura 27(a). Por outro lado, quando o 

polímero era nivelado ou ultrapassava a ponta da fibra, modos com freqüência espacial maior 

(ordem mais alta) que no caso anterior eram observados, como mostrado na figura 27(b). Para 

a geração de supercontínuo é interessante a excitação de modos de baixa ordem. Porém, para 

outras aplicações, tais como a espectroscopia, a excitação multimodo não é um problema. 
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Figura 27. Imagem de campo próximo da saída de PCFs de núcleo oco vedadas mostrando a 

distribuição de intensidade da luz que deixa a fibra (esquerda) e esquema do corte longitudinal na fibra 

demonstrando a que geometria do polímero (vermelho) a imagem corresponde (direita). (a) Polímero 

ligeiramente para dentro da face da fibra, mostrando a presença de modos de baixa ordem; (b) polímero 

ligeiramente para fora da face da fibra, mostrando a presença de modos de alta ordem. 

 

A perda de inserção em uma fibra de núcleo oco não vedada para um 

comprimento de onda de 633 nm e com alguns centímetros de comprimento tipicamente já 

possui uma transmissão inferior a 50%, associada ao acoplamento de luz através do uso de 

uma lente, ao espalhamento, às imperfeições da fibra, entre outras (a absorção da água é 

desprezível neste comprimento de onda). Quando a vedação de uma fibra HC-1550-02 com 

5,5 cm de extensão foi realizada, ~15% da luz, em 633 nm, lançada chegava ao seu final. Este 

resultado pode ser considerado bom, porque o maior benefício da vedação é a drástica 

redução da evaporação, permitindo que experimentos sejam realizados durante semanas, 

enquanto que em fibras sem o selamento a água evapora das pontas em poucos minutos 

impedindo que experimento de longa duração sejam realizados. 
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Os resultados obtidos para a geração de supercontínuo nas fibras com núcleo 

de água seladas pelo processo desenvolvido são mostrados na figura 28(a). Os pulsos usados 

tinham uma duração 40 fs em um comprimento de onda de 982 nm, com uma taxa de 

repetição de 1 kHz e uma potência média, medida antes da entrada da fibra, de 3,0 mW. A 

largura espectral obtida (medida a -20dB do pico) foi de ~275 nm. A descontinuidade 

apresentada no espectro na região de 950 nm, se deve ao OSA. Inicialmente a potência de 

entrada foi otimizada para se obter o maior alargamento espectral, não sendo alterada 

posteriormente. O espectro de saída da PCF foi então monitorado. Com a fibra fechada o 

espectro permaneceu praticamente inalterado por pelo menos 120 minutos, figura 29. A 

pequena redução da largura espectral observada ao longo do tempo parece ser devido a 

instabilidades mecânicas na instalação experimental, enquanto que anteriormente a 

evaporação da água reduzia significativamente a largura espectral após cerca de apenas cinco 

minutos. Além disso, a fibra selada permite que sejam utilizados bombeios com maior 

potência média porque os efeitos térmicos não levam a evaporação, como observado no 

trabalho anterior.  

Para obter uma comparação com a eficiência de geração de supercontínuo sem 

o processo de vedação, um espectro com uma fibra sem o selamento foi medido. Para isso foi 

utilizada uma potência média de bombeio de 0,5 mW (antes da entrada da fibra), e a largura 

comparada com a da fibra selada para a mesma potência. O resultado, figura 28 (b), mostra 

uma pequena diferença na largura espectral a -20 dB, com 190 nm sendo obtido para a fibra 

não selada e 180 nm para a fibra selada. Conclui-se que a perda gerada pela vedação causa um 

impacto mínimo na geração de supercontínuo, enquanto que o grande ganho da técnica é em 

relação ao tempo de estabilidade do supercontinuo e à possibilidade de se usarem potências 

médias maiores. 
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Figura 28 (a) Supercontínuo gerado em uma fibra com núcleo de água vedada, monitorado 

durante 60 minutos.(b) Comparação entre alargamento espectral de uma fibra sem vedação e uma fibra com 

vedação. 
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Figura 29 Gráfico de estabilidade temporal da largura espectral medida a -20 dB do valor de 

pico. 

 

4.2.2 Fibras com Núcleo Preenchido por uma Suspensão Coloidal de 

Pontos Quânticos em Óleo e Selado 

A mesma técnica de vedação foi utilizada em uma fibra preenchida com uma 

suspensão de pontos quânticos coloidais (QD do inglês quantum dots) em óleo mineral 

(índice de refração ~1,44). Pontos quânticos coloidais são nanopartículas de compostos 

semicondutores sintetizados quimicamente, normalmente em suspensão em um solvente. São 

uma classe especial dos semicondutores cujos cristais apresentam dimensões nanométricas e 
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são compostos por elementos dos grupos II-VI, III-V, ou IV-VI da tabela periódica. QDs 

absorvem a partir de um determinado comprimento de onda e emitem em outro, de acordo 

com o material e com o tamanho do nanocristal. Quanto menor o diâmetro das partículas, 

mais os espectros de emissão e absorção são deslocados para o azul devido ao efeito de 

confinamento quântico, figura 30. Geralmente possuem, alta eficiência quântica, fluorescência 

com larguras de banda relativamente estreitas e picos em comprimentos de onda bem 

determinados (Ong 2008). 

 
Figura 30 Espectros de absorção e emissão de QDs de CdSe com vários diâmetros diferentes (diâmetros 

aumentam da esquerda para a direita). 

Fonte: Evident Technologies (2006). 

 

A fibra utilizada foi a mesma do experimento anterior (HC-1550-02). Os QDs 

utilizados consistiam de cristais de CdSe com ~5 nm de diâmetro, a uma concentração de 250 

µg/ml em óleo mineral. A figura 31 mostra espectros obtidos em fibras preenchidas com esta 

suspensão com e sem o selamento. Para estas medidas as fibras foram bombeadas com um 

laser de estado sólido CW em 473 nm com uma potência de ~5mW. Os picos das emissões 

aparecem em comprimentos de onda de ~615 nm e ~611 nm, com larguras a meia altura 

(FWHM) de ~25 nm e ~23 nm para as amostras selada e não selada, respectivamente. O 

ligeiro deslocamento para o vermelho observado para a fibra selada é possivelmente uma 

conseqüência de a amostra ser ligeiramente mais longa (2 cm) do que a amostra de fibra não 

selada. Isto faz com que fótons emitidos nos primeiros centímetros de fibra sejam absorvidos 

nos últimos centímetros, sendo reemitidos com freqüências mais baixas.  
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Figura 31 Emissão em fibras preenchidas com suspensão de QDs de CdSe em óleo mineral, sem (laranja) e com 

(vermelho) selamento do núcleo. 

Na fibra selada foi observada uma potência de emissão guiada de 2 µW 

enquanto que na fibra não selada essa potência foi de 9 µW. Como comparação, fibras de 

núcleo sólido com pontos quânticos de CdSe depositados nas paredes internas dos buracos da 

microestrutura, apresentaram uma potência medida de apenas 0,18 µW. Conclui-se, portanto, 

que novamente as perdas decorrentes da vedação são aceitáveis levando-se em consideração 

que as amostras ficam estáveis e aptas para serem utilizadas por muito mais tempo se 

comparadas com as fibras não seladas. A figura 32 mostra a face de uma fibra selada, onde é 

possível se ver a emissão vermelha dos QDs causada pela excitação através da iluminação do 

microscópio. 

 

 
Figura 32 Face de uma fibra preenchida com QDs em óleo selada pelo método demonstrado.  

 

O estudo de nanocristais é interessante para aplicações em sensoriamento de 

temperatura, pois suas propriedades luminescentes (intensidade de emissão e espectro) são 

dependentes da temperatura (Walker, 2003) (Bravo, 2008). As PCFs preenchidas com uma 
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suspensão de QDs em óleo mineral e vedadas foram caracterizadas variando-se a temperatura 

visando a este tipo de aplicação. Os resultados estão além do escopo desta dissertação, mas 

foram recentemente submetidos a publicação (Bozolan, 2010). 
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5 FIBRA COM BURACO ADJACENTE AO NÚCLEO PREENCHIDO 

Neste capítulo descrevem-se as características ópticas de PCFs de núcleo 

sólido em que um canal adjacente ao núcleo foi preenchido com óleo mineral, alterando a 

estrutura do guia. Em alguns casos, corantes ou pontos quânticos coloidais (QDs) também 

foram inseridos e a fluorescência foi medida, demonstrando a boa superposição da luz com o 

material. 

A técnica de preenchimento desenvolvida permite não somente a vedação de 

buracos grandes, como o núcleo da fibra de núcleo oco apresentada na seção anterior (dezenas 

de mícrons), mas também o preenchimento de buracos pequenos da estrutura de casca de uma 

PCF (com até 1 mícron de diâmetro).  

Preencher seletivamente um único buraco da microestrutura com material 

desejado abre um novo leque de possibilidades de manipulação das propriedades de PCFs. 

Como mencionado anteriormente, a criação de um canal líquido em uma fibra de núcleo 

sólido já foi reportada, para criação de um refratômetro (Wu, 2009). No presente trabalho 

descreve-se o preenchimento de parte da extensão de um canal adjacente ao núcleo de uma 

fibra de núcleo sólido, figura 33, com o intuito de se obter um eficiente acoplamento de 

energia do núcleo para o líquido inserido e vice-versa. Este acoplamento possui grande 

potencial de aplicação em espectroscopia do material inserido e na criação de fontes de luz em 

fibras ópticas, baseadas na fluorescência do material inserido. Esta última aplicação é 

preliminarmente demonstrada. 

 

Figura 33 Esquema do corte longitudinal de uma fibra com um canal adjacente ao núcleo parcialmente 

preenchido por um material (em vermelho). 
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5.1 ANÁLISE DA PROPAGAÇÃO NA FIBRA PREENCHIDA 

Se o índice de refração do material adicionado ao canal for próximo ao da 

sílica, a seção transversal na região que contém líquido é alterada e é criado um núcleo 

composto, contendo as áreas do núcleo original de sílica, do canal preenchido e da sílica em 

volta do canal. Com isso o modo inicialmente acoplado ao núcleo de sílica (a partir de baixo 

na figura 33) e que por ele se propagava, ao encontrar a região alterada deixa de ser um modo 

guiado para ser uma superposição dos modos da estrutura preenchida. Como cada modo 

possui uma constante de propagação diferente, eles saem de fase, o que acarreta uma evolução 

da distribuição transversal de intensidade semelhante à mostrada na figura 8(c). Em 

determinadas circunstâncias, a relação entre as constantes de propagação pode ser tal que 

periodicamente ao longo da propagação os modos da nova estrutura voltam a estar em fase. 

Nestes casos a distribuição de campo periodicamente se acopla para a parte líquida do núcleo 

composto e de volta para parte sólida.  

Considerando-se, por simplicidade, que a distribuição de campo E(x,y,z) 

corresponde à soma de apenas 2 modos tem-se: 

 )(
2

)(
1

21 ),(),(),,( zjzj
eyxEeyxEzyxE

ββ −− +=
rrr

 (19) 

sendo β1 e β2 as constantes de propagação dos 2 modos e z a direção de propagação. Podemos 

definir: 

 
∆β = β1 − β2 =

2π

λ
(n1 − n2) =

2π

λ
⋅ ∆n  

(20) 

onde n1 e n2 são os índices de refração modais. As distâncias Lm para as quais a distribuição 

de campo volta à forma inicial (estando concentrada no núcleo sólido) são dadas por: 

 
mnLm ⋅=∆⋅ π

λ

π
2

2
 

(21) 

sendo m = 1,2,3... 

Considerando-se apenas um ciclo (m=1) temos a periodicidade espacial (L1), 

ou seja, o comprimento necessário para o modo ir de um lado do núcleo alterado para o outro 

e voltar: 

 
L1 =

λ

∆n
⋅  

(22) 
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Figura 34 PCF comercial pós-processada com Λ = 4µm e diâmetro de buraco d = 1,55 µm. 

 

A estrutura da fibra utilizada experimentalmente é mostrada na figura 34 e 

corresponde a uma PCF comercial de núcleo sólido (modelo NL-5-1065 da NKT). Esta fibra 

apresenta um pitch Λ = 4µm e buracos com diâmetro de 1,55 µm. Um buraco adjacente ao 

núcleo foi preenchido com um líquido com índice de refração similar ao da sílica, resultando 

no guia de onda mostrado esquematicamente na figura 33.  

5.2 PREENCHIMENTO DE UM CANAL ADJACENTE AO NUCLEO COM ÓLEO 

Para realização dos experimentos, o líquido escolhido para se preencher a fibra 

foi o óleo mineral por apresentar um índice de refração semelhante ao da sílica (1,444 em 

1550 nm). Para realizar o preenchimento, uma micropipeta com diâmetro externo de ~1 µm 

foi colada a uma seringa contendo óleo mineral. Essa micropipeta foi inserida em um buraco 

adjacente ao núcleo da fibra de cristal fotônico e pressão foi aplicada, fazendo com que o óleo 

fosse preenchendo a fibra até a pressão ser interrompida.  

Após o preenchimento, a fibra foi caracterizada utilizando uma fonte de 

supercontínuo comercial (Toptica FFS-cont) na faixa do infravermelho (800-2000 nm). Essa 

luz era acoplada à fibra, com auxilio de uma lente objetiva, a partir da extremidade não 

preenchida, sendo propagada portanto somente pelo núcleo original da PCF até atingir a 

região preenchida. Na saída da fibra, uma outra lente objetiva coletava a luz e a direcionava 

para uma câmera ou para uma fibra altamente multimodo conectada a um analisador de 

espetro óptico (OSA), figura 35. 
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Figura 35 Esquema para caracterização das fibras com um buraco preenchido com óleo mineral 

 

As figuras 36(a) e 36(b) mostram imagens da saída de fibras não preenchidas e 

de fibras preenchidas, respectivamente. Observa-se claramente que com o preenchimento, 

parte da luz se acopla para a parte líquida do núcleo alterado. 

 

Figura 36 (a) Imagens da saída de uma fibra não preenchida, onde é possível se ver a intensidade concentrada 

no núcleo sólido. (b) Imagens da saída da mesma fibra, agora preenchida com óleo mineral, onde é mostrada luz 

no canal de óleo e no núcleo de sílica. 

 

A figura 37 mostra o espectro de saída medido no OSA, de uma fibra 

preenchida com 3 mm de óleo mineral; o método para se determinar com precisão o 

comprimento de preenchido com óleo é apresentado na seção 5.3. Nesta medida a fibra ligada 
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ao OSA captava mais eficientemente a luz proveniente do núcleo sólido. A modulação 

presente no espectro é devido à dependência do período de acoplamento, L1, com o 

comprimento de onda (equação 22), o que faz com que apenas parte do espectro chegue ao 

final da fibra com pico de intensidade localizado no núcleo de sílica, produzindo, portanto, os 

máximos e mínimos vistos no espectro. 
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Figura 37 Espectro de transmissão de uma fibra com 3 mm de coluna de óleo ao lado do núcleo. 

 

A partir da periodicidade espectral observada é possível se determinar a 

diferença de índices de refração dos modos da nova estrutura envolvidos na propagação. 

Assumindo-se novamente apenas dois modos, partindo-se da equação 21 e considerando-se λ1 

e λ2 como sendo comprimentos de onda de 2 máximos consecutivos da modulação espectral, 

tem-se: 

 
m
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=

∆

1λ
 

(23) 
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2
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∆

m
nz

λ  

(24) 

sendo z o comprimento de fibra preenchido e m um número inteiro correspondente ao número 

de vezes que a distribuição de campo em λ1 oscilou entre o núcleo e o canal líquido. 

Resolvendo esse sistema para ∆n tem-se: 

 ∆nz
(λ1 − λ 2 )

λ1 ⋅ λ 2

= 1  (25) 

Considerando-se λ1=λ2=λ, no denominador, por a diferença entre os dois comprimentos de 

onda ser muito pequena perto do valor de λ, e fazendo λ1-λ2= ∆λ tem-se: 
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nz∆
=∆

2λ
λ  

(26) 

 

∆λ é o valor da periodicidade da modulação do espectro. A partir da figura 37, mede-se uma 

periodicidade espectral de 15 nm em 1250 nm, o que corresponde a um ∆n = 2,5×10-2. 

Observa-se aqui que o fato de o espectro da figura 35 não apresentar uma periodicidade 

perfeita indica que mais de dois modos estão, na realidade, envolvidos na propagação. 

O espectro da figura 38 corresponde à medida da mesma fibra, porém com uma 

iris coletando separadamente a luz proveniente do núcleo e do líquido (nesse caso a lente de 

saída era usada para projetar a imagem da saída da fibra sobre a iris). É possível concluir que 

os máximos do núcleo correspondem aos mínimos do líquido (e vice-versa); algumas 

imperfeições nessas observações possivelmente podem ser explicadas devido a imperfeições 

no bloqueio da luz e à variação de temperatura na sala no momento das medidas. 
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Figura 38 Espectro de saída proveniente do núcleo de sílica (preto) e do canal liquido (vermelho), medidos 

separadamente. 

  

De fato, observou-se que o espectro de saída dessas fibras apresentava uma alta 

sensibilidade à variação de temperatura. Pela figura 39 é possível notar que o pico de 

transmissão se desloca para o vermelho com o aumento da temperatura. Medidas também 

foram realizadas com o decréscimo da temperatura, onde o pico de transmissão se deslocava 

para o azul. A figura 40 mostra uma curva da posição de um dos picos de transmissão em 

relação à temperatura, apresentando uma variação de 5,35 nm/ºC. Esta sensibilidade é mais de 
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400 vezes maior do que a de redes de Bragg em fibras ópticas e pode ser explorada para o 

desenvolvimento de um sensor de temperatura.  
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Figura 39 Variação do pico de  transmissão de uma fibra preenchida com óleo em função da variação de 

temperatura. 
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Figura 40 Variação da posição do pico de transmissão em função da temperatura.  

 

Observa-se a partir da equação 26 que o período de modulação dos espetros na 

saída das fibras preenchidas, obtidos com a fonte de supercontínuo e o OSA, deve variar com 

o inverso do comprimento preenchido por óleo. Quanto menor o comprimento preenchido, 

menor é a defasagem acumulada entre os modos da nova estrutura envolvidos na propagação 
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da luz e, portanto, maior é o período de modulação espectral. Isso é, de fato, observado na 

figura 41, que mostra os espectros de saída para 3 comprimentos de preenchimento diferentes, 

e na figura 42, que mostra a periodicidade espectral destes e de outros espectros em função do 

comprimento preenchido. A figura 42 mostra também um ajuste de uma curva do tipo az-b., 

onde o ajuste ótimo resultou em um coeficiente b=0,96629, muito próximo do esperado, 

apresentando uma concordância boa com a teoria (equação 26). 

 

Figura 41 Espectros de transmissão em fibras preenchidas com 4,17 mm, 3,0 mm e 0,75 mm de coluna de óleo. 
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Figura 42 Período de modulação versus comprimento preenchido. O período de modulação cai com o inverso do 

comprimento preenchido. 
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Foram, ainda, realizadas medidas para se determinar a perda induzida pelo 

preenchimento. A medida foi realizada na região de 1550 nm, onde inicialmente a potência 

era medida em um dos picos de transmissão na fibra modificada. A região modificada era 

então clivada e a medida de potência feita novamente. Em todas as situações, perdas da ordem 

de 3 dB foram medidas. 

 

5.3 MEDIDA DO COMPRIMENTO PREENCHIDO 

Diferentes comprimentos de fibra foram preenchidos com o óleo. Para se 

determinar o comprimento da seção preenchida foi utilizado um OFDR (optical frequency 

domain reflectometer) que mede, através do sinal retroespalhado, estruturas ao longo da fibra 

com resolução espacial de 30 µm. Nesse caso a luz do OFDR lançada na fibra era refletida no 

início e no final da região preenchida, de forma que a região com líquido funcionava como 

uma cavidade Fabry-Perot. A interação dessas reflexões causava, portanto, uma modulação 

espectral cujo período é relacionado ao comprimento (L) do preenchimento pela equação: 

 

λ

λ

∆
⋅=

1

2

2

n
L  

(27) 

 

onde n é o índice de refração da sílica, λ é o comprimento de onda do laser do OFDR e ∆λ é o 

período espectral da modulação da cavidade.  
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Figura 43 Espectro medido no OFDR. O período de modulação indica o comprimento preenchido. 
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A figura 43 mostra um exemplo de espectro obtido com o OFDR. Nesse caso o 

período de modulação é de 1,1 nm. Com o índice de refração de 1,44 e o comprimento de 

onda do laser de 1550 nm obtém-se um comprimento preenchido de 758 µm.  

Para confirmação de que o espectro observado é proveniente de uma cavidade 

Fabry-Perot esse sistema de medição foi testado com PCFs sem nenhum tipo de 

preenchimento, onde não se notou nenhuma modulação. Foram também realizadas medições 

em tempo real enquanto a fibra era preenchida. Para isso foi preenchido um certo 

comprimento e feita a medida, onde foi obtido ∆λ= 0,72 nm correspondente a 1,15 mm de 

coluna de óleo. Após isso, mais óleo foi acrescentado e a medida foi repetida resultando em 

∆λ= 0,56 nm, que corresponde a 1,49 mm. Estes resultados validam as medidas feitas com o 

OFDR. 

5.4 FIBRAS COM BURACO ADJACENTE AO NÚCLEO PREENCHIDAS COM 

CORANTE E PONTOS QUÂNTICOS 

Uma aplicação interessante da estrutura preenchida aqui proposta é obtida com 

a inserção de um material emissor de luz, como um colóide de QDs em óleo ou um solvente 

contendo um corante. Como o óleo mineral possui o mesmo índice de refração da sílica, a luz 

inserida na fibra se acopla periodicamente ao líquido, permitindo que o material emissor seja 

bombeado diretamente e não por campo evanescente como em PCFs de núcleo sólido com 

líquido de índice menor inserido na casca. O esquema aqui proposto proporciona, ainda, um 

bombeamento gradual ao longo de todo o comprimento preenchido. Usualmente fibras com 

núcleo oco preenchidas com QDs ou corantes não podem ser muito longas porque todo o 

bombeio é absorvido em poucos centímetros, ou é necessário utilizar um bombeio lateral. No 

esquema proposto, a emissão pode ser, ainda, coletada pelo núcleo sólido, o que evita 

reabsorção.  

Para um teste preliminar, 1,4 cm de comprimento de um canal adjacente ao 

núcleo de uma PCF foi preenchido com uma suspensão de QDs de CdSe em óleo mineral, a 

uma concentração de 1mg/ml. A figura 44 mostra o espectro de saída dessa fibra obtido com a 

fonte de supercontínuo. O espectro apresenta um período de modulação de 15 nm em 1100 

nm. 
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Figura 44 Espectro na saída de uma fibra preenchida com 1,4 cm de uma suspensão de QDs de CdSe em óleo. 

 

Para medir a fluorescência obtida, essa mesma fibra foi bombeada com um 

laser de estado sólido CW em 473 nm fornecendo uma potência de ~4mW antes da entrada da 

fibra, que era acoplada a partir de sua extremidade não preenchida. A luz na saída da fibra foi 

captada com uma fibra altamente multimodo conectada a um espectrômetro no visível que 

mediu o espectro mostrado na figura 45. A potência de fluorescência medida foi de ~215 nW. 

Este resultado pode ser considerado bom já que apenas um comprimento de 1,4 cm foi 

preenchido. 
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Figura 45 Espectro de fluorescência na saída de uma fibra com 1,4 cm preenchidos com óleo e QD de CdSe. 

 

Em outro experimento semelhante ao anterior, uma PCF teve 5 cm de um 

buraco adjacente ao núcleo preenchido com Rodamina 610 diluída em uma mistura de  etileno 

glicol e glicerina em proporções tais que o índice de refração do líquido fosse similar ao da 

sílica. Essa fibra foi caracterizada como a fibra preenchida com QDs, utilizando-se o laser de 
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estado sólido em 473 nm. A figura 46(A) mostra o espectro de fluorescência da Rodamina 

610 obtida com a fibra. A potência medida antes da entrada da fibra era de 6,21 mW; na saída 

foi obtida uma potência total de 0,89 mW sendo que 0,21 µW correspondia à emissão, com o 

pico em 595 nm. A figura 46(B) mostra uma imagem da saída da fibra modificada, onde é 

possível se notar que a fluorescência é acoplada e guiada pelo núcleo original da fibra. 
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                                (A)                                                                          (B) 

Figura 46 (A)Espectro de fluorescência na saída de uma fibra com 5 cm do buraco adjacente 

ao núcleo sólido preenchidos com Rodamina 610; (B) Imagem da saída da fibra modificada mostrando a 

fluorescência sendo guiada pelo núcleo sólido original da fibra. 

 

Como experimento de controle, uma fibra de núcleo oco com ~10 µm de 

diâmetro de núcleo foi preenchida por um comprimento de 5,5 cm com a mesma solução de 

Rodamina 610. Caracterizada com o mesmo laser, apresentou uma potência total de saída de 

8,70 µW sendo a potência de fluorescência de 1,20 µW, com o pico em 627 nm, figura 47. 
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Figura 47 Espectro de fluorescência na saída de uma fibra de núcleo oco com 5,5 cm preenchidos com 

Rodamina 610  
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Apesar de a potência de fluorescência ser maior no caso da fibra de núcleo oco, 

uma comparação entre os resultados mostra que na fibra de núcleo oco a potência total é 

muito menor do que no caso da fibra de núcleo sólido com buraco adjacente seletivamente 

preenchido. Isto demonstra que na primeira fibra o bombeio foi quase completamente 

absorvido, enquanto que na segunda ainda há grande parte do bombeio disponível. Além 

disso, o deslocamento do pico de emissão para o vermelho no caso da fibra de núcleo oco 

indica uma reabsorção de parte da fluorescência gerada nos primeiros centímetros da fibra e 

uma subseqüente reemissão em comprimentos de onda maiores. Esta observação indica que 

nesta fibra o bombeio não excita eficientemente as moléculas de corante próximas à 

extremidade final. Ambos os resultados demonstram que para fibras com um comprimento 

preenchido maior, ou para concentrações maiores de corante, a nova estrutura de guia de onda 

proposta, por proporcionar bombeamento gradual, seria mais eficiente, podendo gerar maiores 

potências de fluorescência.  
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6 FIBRAS COM BURACO ADJACENTE AO NÚCLEO LOCALMENTE 

COLAPSADO 

A técnica desenvolvida por Witkowska et al. (2006) pode ser usada para se 

colapsar localmente um buraco da casca de uma PCF adjacente ao núcleo sólido, figura 48. 

Esse buraco colapsado se comporta de maneira semelhante ao canal líquido descrito no 

capítulo anterior e, portanto, espera-se novamente que a interferência entre os modos da nova 

estrutura gere uma modulação nos espectros de transmissão. Esse tipo de estrutura pode ser 

visto como um interferômetro de Mach-Zehnder a fibra na qual os modos fazem o papel dos 

braços interferométricos. Naturalmente, para este fim estruturas totalmente sólidas, não 

envolvendo líquidos, são preferíveis. Modificações estruturais na microestrutura de PCFs têm 

sido amplamente estudadas como forma de criar interferômetros a fibra (Villatoro, 2007). Os 

modos excitados são geralmente um modo do núcleo e um modo de casca (Bock, 2009) ou 

dois modos do núcleo (Aref, 2009). Métodos demonstrados para excitar os modos desejados 

incluem emendas entre duas PCFs (Choi, 2007) e emendas entre uma fibra convencional e a 

PCF (Du, 2009); o colapso completo da microestrutura ao longo de algumas centenas de 

micrômetros de comprimento da PCF (Coviello, 2009); e a inscrição de grades de período 

longo na PCF (Choi, 2008). Esse tipo de interferômetro tem importantes aplicações em áreas 

como sensoriamento de temperatura (Aref, 2009), sensoriamento químico (Villatoro, 2009) e 

comunicações ópticas (Du, 2009). 

 

 

Figura 48 Esquema do corte longitudinal da PCF com um buraco colapsado adjacente ao núcleo sólido. 
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Para a demonstração da nova geometria aqui proposta foi utilizada uma PCF 

comercial (modelo F-NL-5/1040 da NKT), figura 49. A fibra possui um diâmetro de núcleo 

de 4,8 µm, diâmetro dos buracos de 1,6 µm e um pitch de 3,4 µm. Essa fibra teve um buraco 

da microestrutura ao lado do núcleo fechado localmente, seguindo-se o seguinte método. Com 

uma micropipeta de cerca de ~1 µm de diâmetro externo uma gota do polímero NOA 73 foi 

introduzida e curada no buraco desejado, seguindo-se a técnica descrita no capítulo 4. Essa 

mesma extremidade foi então colada em uma seringa que era conectada a um compressor de 

ar, figura 50. Os buracos na extremidade oposta foram totalmente colapsados usando-se um 

arco voltaico da máquina de emendas de fibras ópticas. 

 

 

Figura 49 Imagem da seção transversal da fibra F-NL5/1040 

 

A fibra era então fixada a um transladador uniaxial motorizado controlado por 

computador com resolução de micrometros. Uma região a alguns centímetros do final da fibra 

era então posicionada no centro de uma máquina de emendas (Sumitomo Type 37). O 

compressor de ar era então ligado, pressurizando todos os buracos da PCF, exceto aquele 

vedado com polímero. Com pressão aplicada, o arco da máquina de emendas era acionado por 

um certo tempo (ver tabela 1 abaixo), para garantir que o buraco vedado se fechasse, 

mantendo os outros buracos aproximadamente com as dimensões da fibra original. Este 

procedimento colapsava uma extensão de aproximadamente 200 µm do buraco adjacente ao 

núcleo. O transladador motorizado era então acionado para deslocar axialmente a fibra e o 

procedimento era repetido numa região ao lado da região já modificada. Dessa forma era 

possível controlar a extensão total da região colapsada. Nota-se que a técnica aqui descrita 

consiste em uma simplificação da técnica de tapering com pressão diferencial, já que a 
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simplicidade da estrutura desejada dispensa a necessidade de se afilar a fibra para se obter a 

deformação desejada. Após a clivagem de ambos os lados, a fibra era caracterizada 

opticamente.  

 

 

Figura 50 Esquema do aparato experimental utilizado para colapsar um buraco adjacente ao núcleo. 

 

Antes da produção de amostras para os experimentos ópticos, foram realizados 

testes para se otimizar a pressão, a intensidade do arco e o tempo de aplicação do arco, para 

que se mantivessem as dimensões dos buracos da casca inalteradas. A tabela 1 sumariza os 

parâmetros utilizados e os resultados obtidos. A unidade da intensidade do arco é arbitrária 

(numa escala de 1 a 49) e é dada pela configuração da máquina de emendas. Os parâmetros 

que levaram aos melhores resultados estão marcados, na tabela, em amarelo. 

Tabela 1 Otimização dos parâmetros do procedimento experimental 

Pressão 
(bar) 

Intensidade do 
arco (u.a.) 

Tempo de arco 
(s) 

Resultado 
(dimensões dos 

buracos da casca) 

6  10 7 Expandiram 

5  10 7,7 Expandiram 

4  10 7 Colapsaram 

4,5  10 10 Colapsaram 

0  7 6 Colapsaram 

4,5  7 16 Alguns colapsaram, 
outros expandiram 

5  7 5 Mantiveram as 
dimensões  

 



 63

Com os parâmetros ótimos, uma primeira fibra, com um buraco colapsado, foi 

pós-processada. Depois da aplicação de cada arco, o transladador era acionado com passo de 

180 µm, e a operação era então repetida. Com isso foi criada uma região modificada com 

cerca de 1,53 mm de extensão. 

Essa fibra foi caracterizada da mesma maneira que as fibras com buraco 

adjacente ao núcleo preenchido com óleo (Capítulo 5). Uma fonte de supercontínuo na região 

do infravermelho (800-2000 nm) foi acoplada à extremidade da fibra mais longe da área 

modificada e a luz na saída da fibra foi recolhida por uma fibra altamente multimodo 

conectada a um OSA, figura 51 

 

Figura 51 Esquema de caracterização óptica das fibras com buraco colapsado. 

 

Da mesma maneira que com as fibras com óleo, o espectro apresentava 

máximos e mínimos ocasionados pela evolução espacial da intensidade ao longo da fibra, que 

se acoplava periodicamente de uma região para a outra do núcleo processado. Como mostrado 

na figura 52, a modulação do espectro apresentava uma periodicidade de 17 nm e uma 

amplitude de 9 dB. Esta amplitude é semelhante à de outros interferômetros em PCF 

reportados na literatura, indicando que os resultados são promissores. A figura 53 mostra uma 

PCF antes e depois do pós-processamento, assim como a imagem da saída da fibra 

modificada, indicando que a intensidade de fato se distribui pelo núcleo original e pela região 

colapsada. 
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Figura 52 Espectro de transmissão de uma fibra com uma região pós-processada de 1,5 mm de extensão. 

 

 
Figura 53 Imagens de microscópio óptico da seção transversal da PCF antes (a) e depois (b) do pós-

processamento. (c) Imagem da saída da fibra modificada com luz acoplada pela extremidade oposta. 

 

Outra fibra foi pós-processada da mesma maneira mencionada acima, porém 

com um passo do motor de 150 µm entre as aplicações do arco. Nessa fibra um comprimento 

maior foi modificado: cerca de 1 cm. O espectro medido é mostrado na figura 54. O período 

de modulação obtido foi de 13 nm com uma amplitude de modulação de 2 dB. Esta 

amplitude, significativamente menor do que a anterior, parece indicar uma dificuldade em se 

obter uma uniformidade longitudinal no colapso do buraco, o que acarretaria em um espectro 

menos definido. Nota-se ainda que utilizando-se a equação 26 e os resultados obtidos com a 

fibra anterior, esperava-se uma periodicidade espectral bem menor para esta segunda fibra 

(2,6 nm). A obtenção de uma periodicidade bastante divergente deste valor pode também 

indicar dificuldades em se manter a uniformidade do guia ao longo da extensão pós-

processada. 
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Figura 54 Espectro de transmissão de uma fibra com uma região pós-processada de 1 cm de extensão.  

  

A figura 54 mostra a seção reta da segunda fibra pós-processada clivada em 

lugares diferentes dentro da área modificada. Pode-se perceber que o buraco adjacente não 

está totalmente fechado na figura 55(a), enquanto na figura 55(b) ele aparece colapsado. 

Outro buraco próximo ao núcleo, também aparece quase fechado, o que não era desejado. 

Testes visando à melhoria da homogeneidade do processo foram realizados, com diferentes 

tipos de fibra e alterando-se os tempos de arco, potência do arco e pressão aplicada. Porém a 

utilização dos arcos da máquina de emendas não tem se mostrado reprodutível o suficiente 

para permitir o pós-processamento de seções de fibra de mais do que ~1 mm. Uma alternativa 

para melhoria da homogeneidade é a utilização de uma microtocha como fonte de calor, o que 

será mostrado na seção seguinte. 

 

 
Figura 55 Duas seções transversais de uma mesma PCF modificada. Em (a) o buraco adjacente ao núcleo não 

está totalmente fechado; em (b) buraco adjacente está totalmente colapsado. 
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O sistema se mostra sensível à temperatura. Foram realizada medidas de fibras 

modificadas sujeitas a variação de temperatura por um Peltier. A Figura 56(a) mostra uma 

variação espectral de um pico de transmissão com a variação de temperatura, numa faixa de 

23 a 35 C°. A figura 56(b) mostra a curva de variação da posição do pico com a respectiva 

temperatura, mostrando uma sensibilidade de -54 pm/C°, cerca de 4 vezes a sensibilidade de 

uma rede de Bragg. Esta sensibilidade é também 100 vezes menor do que a da fibra 

preenchida com óleo, já que este possui um coeficiente termo-óptico bem maior do que a 

sílica. Porém nesse caso o sinal é negativo, o que representa uma inversão no sentido do 

deslocamento do pico com relação ao observado nas redes de Bragg e nas fibras preenchidas 

com óleo. Resultados como esse para estruturas parecidas já foram reportados na literatura 

(Aref, 2009).   
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Figura 56 (A) Espectro de transmissão em função da temperatura; (B) gráfico do comprimento 

de onda de pico de transmissão em função da temperatura, mostrando uma sensibilidade de -54 pm/°C 

 

Medidas de perdas semelhantes às realizadas nas fibras seletivamente 

preenchidas foram feitas, mostrando em todos os casos perdas próximas a 2,8 dB, o que é 

uma perda baixa se comparada com as de outros interferômetros modais em PCF. 

 

6.1 FIBRA DE 3 NÚCLEOS  

A técnica de colapso seletivo de buracos da microestrutura de uma PCF foi 

também utilizada para se acoplar 2 núcleos de uma PCF com 3 núcleos inicialmente 
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desacoplados, cedida pelo professor Cristiano Cordeiro da Unicamp. Cada núcleo desta fibra 

apresenta um diâmetro de 2,4  µm e a microestrutura apresenta um pitch de 2,2 µm e um 

diâmetro de buracos de 1,8 µm, figura 57.  

 

Figura 57 Fibra de 3 núcleos com diâmetros de 2,4  µm, com um pitch de 2,2 µm e diâmetro dos buracos de 1,8 

µm  

 

Fibras com múltiplos núcleos vêm sendo investigadas para uma grande 

variedade de aplicações. Dependendo do índice de refração modal de cada núcleo individual e 

da distância entre os núcleos, eles podem estar acoplados ou desacoplados entre si. Fibras 

com múltiplos núcleos acoplados são interessantes para aplicações como chaves óptica não-

lineares (Friberg, 1987) e multiplexadores por divisão de modo (Saitoh, 2010). Já fibras com 

núcleos desacoplados são muito estudadas como interferômetros Mach-Zehnder para 

aplicações como atenuadores ópticos variáveis (Gauden, 2004) e sensores (Kim, 

2009),(Harhira, 2010). 

Através das técnicas de vedação seletiva e de colapso de um buraco utilizando-

se pressão diferencial, uma PCF de três núcleos inicialmente desacoplados foi processada se 

fechando um buraco entre dois dos núcleos para se obter um dispositivo com dois núcleos 

acoplados e um desacoplado, sem a necessidade de se afilar a fibra.  

Para isso, uma gota de polímero curável com UV foi colocada em um buraco 

entre dois núcleos da PCF da figura 57. Após isso, o outro lado da fibra foi completamente 

vedado inserindo-se polímero em todos os buracos. O lado da fibra com um buraco selado foi 

colocado em uma célula de pressão, onde uma pressão de 6 bar foi aplicada. Utilizando-se um 

aparato para tapering pertencente ao Laboratório de Fibras Especiais da Universidade 

Estadual de Campinas, a fibra foi fixada a dois motores e uma micro-tocha, que utiliza butano 
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e oxigênio fixada em um terceiro motor, foi responsável por aquecer a fibra na região em que 

se desejava que o buraco se colapsasse, como mostrado na figura 58.   

 

 
Figura 58 Esquema experimental utilizado para se colapsar 1 buraco entre 2 núcleos de uma PCF de 3 núcleos. 

 

Como no caso da seção anterior, não é necessário se afilar a fibra; o objetivo é 

simplesmente, utilizando pressão diferencial e calor, colapsar o buraco entre os 2 núcleos, 

produzindo assim uma região com núcleo alterado que permite o acoplamento óptico. 

Portanto os dois motores em que a fibra estava fixada foram mantidos parados durante todo o 

processo, servindo simplesmente para fixar a fibra. Apenas o motor da chama foi movido para 

aquecer o comprimento desejado, nesse caso 5 mm.  

A figura 59 mostra o esquema utilizando para caracterizar opticamente a fibra 

pós-processada. A luz de uma fonte de supercontínuo (SCG) que se estendia espectralmente 

de 550 a 1600 nm foi acoplada à fibra. Um polarizador operando na faixa de 650 a 1000 nm 

foi utilizado para linearizar e controlar a polarização da fonte de luz. Na saída da fibra a luz 

passava por um divisor de feixes, que direcionava parte da luz para uma fibra altamente 

multimodo ligada a um analisador de espectro óptico (OSA) e outra parte para uma câmera 

CCD. Enquanto a CCD fazia imagens de campo próximo da luz na saída da fibra, revelando 

qual dos núcleos da fibra era excitado, o OSA era utilizado para se obter o espectro de 

transmissão de cada núcleo. Para isso, uma iris foi utilizada para permitir que somente a luz 

de um dos núcleos chegasse ao OSA. 
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Figura 59 Esquema experimental utilizado para se caracterizar opticamente a fibra pós-

processada 

A figura 60 mostra imagens de campo próximo obtidas na saída da fibra, 

mostra que a luz se acopla simultaneamente nos núcleos 1 e 2, sendo impossível acoplar luz 

somente no núcleo 1 ou somente no núcleo 2. Por outro lado, é possível se acoplar luz 

somente no núcleo 3. Isso mostra que após o processamento, os núcleos 1 e 2, antes 

desacoplados, passam a estar acoplados, enquanto que o núcleo 3 continua desacoplado. Esta 

condição seria impossível de se obter usando-se métodos tradicionais de acoplamento de 

núcleos, como o método de afilamento, que acoplam todos os núcleos indiscriminadamente. 

 

   
Figura 60 (a) Luz na saída dos 3 núcleos da fibra; (b) luz na saída dos 2 núcleos acoplados após o 

processamento; (c) luz na saída do núcleo não acoplado da fibra. 

 

A figura 61 mostra o espectro de transmissão individualmente dos dois núcleos 

acoplados (1) e (2) em vermelho e azul, e o espectro de um núcleo desacoplado em preto. É 

possível notar que os espectros dos núcleos acoplados apresentam uma modulação 

característica de estruturas acopladas, como já visto em outros capítulos. Essa modulação 

apresenta uma periodicidade de 24 nm e uma profundidade de até 7 dB. Algo importante de se 

observar nesses gráficos é a diferença de fase de aproximadamente π entre os espectros dos 2 

núcleos acoplados. Assim como no caso das fibras com núcleo liquido, os máximos de um 

núcleo correspondem aos mínimos do outro, como esperado.  
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Figura 61 Espectros dos 2 núcleos acoplados, azul e vermelho, e do núcleo desacoplado, preto. 
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7 CONCLUSÕES 

Neste trabalho foram descritas e detalhadas duas técnicas desenvolvidas para o 

pós-processamento de fibras de cristal fotônico, mais especificamente: o preenchimento e/ou 

selamento seletivo de um buraco, e uma adaptação da técnica do tapering para obtenção de 

um núcleo localmente alterado. Através do uso de cada uma, e da combinação das duas, 

foram reportadas soluções para problemas em aberto, como a evaporação de líquidos em 

fibras de núcleo líquido e a criação de novos dispositivos, como PCFs com núcleos 

localmente alterados. 

Foi demonstrada uma maneira simples e eficiente para se resolver o problema 

da evaporação em fibras de núcleo líquido, através da inserção de polímero curável 

diretamente no núcleo da fibra preenchida. Uma perda de inserção tolerável foi obtida, 

permitindo que uma transmissão total de até 15% fosse obtida. Fibras assim processadas 

permaneceram preenchidas com líquidos por semanas e houve um grande ganho no tempo em 

que a geração de supercontínuo podia ser observada em fibras com núcleo de água seladas e 

bombeadas com pulsos de femtosegundos (pelo menos 120 minutos, enquanto este tempo era 

de 5 minutos com fibras não seladas).  

Um estudo de um guia de ondas com um núcleo alterado, composto do núcleo 

de sílica original de uma fibra de cristal fotônico, um buraco adjacente ao núcleo preenchido 

com óleo (mesmo índice de refração da sílica) e a sílica em volta do buraco, foi apresentado. 

Demonstrou-se que a luz propagada pelo núcleo original se acopla ao canal de óleo de 

maneira eficiente e apresenta uma alta sensibilidade à temperatura, 5,35 nm/°C. Em trabalho 

preliminar, PCFs com um canal preenchido com um corante ou uma suspensão de pontos 

quânticos de CdSe em óleo foram produzidas, apresentando fluorescências na saída da PCF 

de 215 nW de potência para cerca de 1,4 cm de coluna de óleo, para a fibra com pontos 

quânticos, e uma potência de 210 nW para 5 cm de coluna de óleo, no caso da fibra com 

Rodamina 610. A geometria do guia apresenta-se como uma maneira interessante de se 

bombear elementos ativos distribuidamente por uma grande extensão da fibra, evitando-se, 

assim, que todo o bombeio seja absorvido nos primeiros centímetros da fibra.  

Um novo tipo de interferômetro de Mach-Zehnder modal totalmente a fibra foi 

proposto. Com a utilização das duas técnicas desenvolvidas, foi colapsado um buraco 

adjacente ao núcleo produzindo uma região deformada na estrutura da PCF onde mais de um 

modo é excitado. O interferômetro apresentou uma profundidade de modulação espectral de 

até 9 dB, resultado comparável com os melhores reportados até então para outras geometrias 
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de interferômetro modal em fibras de cristal fotônico. Resultados melhores podem ser 

conseguidos aperfeiçoando-se a técnica, já que uma não uniformidade longitudinal na região 

modificada foi verificada. Esse dispositivo também se demonstrou sensível à temperatura, 

com uma resposta espectral de 54 pm/°C, cerca de 3 vezes maior que as redes de Bragg, para 

efeito de comparação.  

Em uma fibra com 3 núcleos inicialmente desacoplados opticamente, foi 

demonstrada uma nova maneira de se acoplar somente 2 dos núcleos deixando o outro ainda 

desacoplado. Obtendo uma profundidade de modulação de ~7dB. 

Como próximos passos pretende-se obter um controle maior da técnica que 

permita-se homogeneizar a parte modificada e se obter comprimentos maiores de pós-

processamento. Pretende-se também aprimorar a relação de temperatura e pressão para o pós-

processamento das fibras de 3 núcleos visando-se a aumentar a profundidade de modulação. 

A investigação do acoplamento entre núcleos em função da polarização será também 

realizada. 
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