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RESUMO 
Elemento obrigatório 

 
FIORIN, Rodrigo. MICROESTRUTURAS EM FIBRAS ÓTICAS E ESTRUTURAS 
PLANARES GRAVADAS POR MICROUSINAGEM COM LASER DE 
FEMTOSEGUNDOS: CONTROLE, PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO 117 f. Tese 
– Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial, 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2019.  
 
 
O presente trabalho descreve a fabricação de microestuturas produzidas com laser 
de pulsos ultracurtos na ordem de femtosegundos (fs) em estruturas planares 
transparentes e em fibras óticas. O objetivo geral da pesquisa é a produção e a 
caracterização destas microestruturas através da análise dos parâmetros de 
gravação. Este trabalho consiste no desenvolvimento de programas de 
movimentação para a fabricação de diferentes microestruturas, e em ensaios 
exaustivos com mudanças dos parâmetros de gravação. As metodologias 
empregadas para a fabricação de microcavidades em estruturas planares 
transparentes são: a microusinagem baseada na ablação direta por exposição laser 
e a microusinagem por exposição laser seguida de corrosão química (FLICE). São 
descritas as produções de linhas, canais, canaletas e áreas em estruturas planares. 
Para a microusinagem em fibras óticas a metodologia utilizada é a de ablação direta 
por exposição laser. Utilizando a metodologia de ablação direta foram desenvolvidas 
duas técnicas para a obtenção de cavidades com perfis diferentes que empregam 
distintos programas de movimentação das fibras óticas. Os resultados obtidos por 
estas diferentes técnicas são microcavidades com perfis laterais em forma de U e V. 
As microcavidades obtidas em estruturas planares e fibras óticas foram aplicadas 
como sensores de força, índice de refração e temperatura, baseados em 
demodulação em intensidade e comprimento de onda. Os resultados obtidos neste 
trabalho, oriundos das caracterizações realizadas para cada um desses arranjos 
experimentais, demonstram a viabilidade de fabricação dessas microestruturas para 
utilização em sensores. 
 
 
Palavras-chave: Microestruturas, laser de femtosegundos, redes de Bragg em fibra, 
sensores a fibra ótica. 
 
 
 
  



 
 

ABSTRACT 
Elemento obrigatório 

 
FIORIN, Rodrigo. MICROUSTRUCTURES IN OPTICAL FIBERS AND PLANAR 
STRUCTURES RECORDED BY MICROUSINATION WITH FEMTOSEGUNDOS 
LASER: CONTROL, PRODUCTION AND CHARACTERIZATION 117 f. Thesis - 
Graduate Program in Electrical Engineering and Industrial Informatics, Federal 
Technological University of Paraná. Curitiba, 2019 
 

The present work describes the manufacture of microstructures produced with 
femtosecond (fs) ultrashort pulse laser in transparent planar structures and optical 
fibers. The general objective of the research is the production and characterization of 
these microstructures through the analysis of the recording parameters. This work 
consists in the development of movement programs for the manufacture of different 
microstructures, and in exhaustive tests with changes of the recording parameters. 
The methodologies employed for the manufacture of microcavities in transparent 
planar structures are: micro-machining based on direct laser exposure ablation and 
laser exposure micro-machining followed by chemical corrosion (FLICE). The 
productions of lines, channels and areas in planar structures are described. For 
optical fiber micromachining the methodology used the direct ablation by laser 
exposure. Using the direct ablation methodology, two techniques were developed to 
obtain different profile cavities that employ different optical fiber movement programs. 
The results obtained by these different techniques are microcavities with U and V-
shaped side profiles. The microcavities obtained in planar structures and optical 
fibers were applied as force, refractive index and temperature sensors, based on 
intensity and wavelength demodulation. The results obtained in this work, originate in 
the characterizations performed for each of these experimental arrangements, 
demonstrate the feasibility of manufacturing these microstructures used in sensors. 
 
 
Keywords: Microstructures, femtosecond laser, Bragg fiber gratings, fiber optic 
sensors. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

Microusinagem laser é um termo descritivo de tecnologias e processos 

utilizados na formação de estruturas microscópicas ou microdispositivos 

(CHRYSSOLOURIS G., 1991). A capacidade de fabricar microdispositivos tem 

estimulado avanços tecnológicos em computadores, eletrônicos, tecnologia de 

energia verde, fotônica, microbiologia e em diversos outros campos. Técnicas de 

microusinagem variam dependendo do dispositivo a ser construído. Grandes 

avanços nas técnicas de microusinagem em alta resolução são resultantes do 

desenvolvimento de laser com pulsos ultracurtos com duração de femtosegundos 

(fs) (SCHAFFER et al., 2001). Este tipo de laser é utilizado nos processos de escrita 

tridimensional em materiais transparentes, com resolução submicrométrica (LAN et 

al., 2003). 

Os lasers de fs abriram novas fronteiras no processamento de materiais 

devido às suas características singulares como a largura de pulso ultracurta e 

intensidade de energia de pico extremamente altas. Uma das características mais 

importantes do processamento a laser de fs está no fato de o feixe laser induzir forte 

absorção em materiais, mesmo transparentes, devido à absorção não linear de 

múltiplos fótons (BELLOUARD et al., 2004, KUPER e STUKE, 1989). 

Ao focalizar um feixe laser de fs com energia de pulso moderada dentro 

do vidro - a absorção de múltiplos fótons pode ser confinada a uma região próxima 

ao ponto focal - onde a intensidade do laser excede um valor crítico acima do qual a 

absorção de múltiplos fótons ocorre de forma eficiente, modificando internamente e 

originando a microusinagem de materiais transparentes (SCHAFFER et al., 2001, 

HAN et al., 2010).  

A absorção de múltiplos fótons permite a modificação tridimensional na 

região e também à microusinagem interna em materiais transparentes, como vidros, 

através de ajuste adequado na focalização do feixe laser. Tal procedimento 

possibilita a fabricação direta de componentes tridimensionais para micro fluídica, 

micromecânica e micro-ótica em vidro.  
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Microcomponentes podem ser integrados em um único circuito 

miniaturizado (microchip) de vidro (BELLOUARD et al., 2004) Para obter análises 

altamente funcionais com alta eficiência, alta precisão e alta sensibilidade, 

microchips cada vez mais complexos devem ser fabricados associados a 

microcomponentes elétricos, mecânicos e óticos em um único microchip 

(ALEMOHAMMAD et al., 2008). 

O vidro é um excelente material como substrato para microchips devido a 

sua alta resistência química à maioria dos ácidos e álcalis, possui transparência em 

uma ampla faixa de comprimentos de onda, do ultravioleta (UV) ao infravermelho 

(IR), e estabilidade mecânica em temperaturas menores que -100 ºC e maiores que 

500 ºC.  

A técnica de microusinagem para a formação de microestruturas através 

da ablação do material pela exposição ao laser de fs é chamada de escrita direta. 

Outro processo amplamente utilizado é a corrosão química por ácido fluorídrico (HF), 

que é adequado para a fabricação de estruturas relativamente grandes (TOKESHI 

et al., 2002). Os pulsos de laser de fs modificam as propriedades do substrato nas 

regiões irradiadas, principalmente o índice de refração. Nessas regiões a taxa de 

corrosão é maior que nas regiões não irradiadas. Portanto essas regiões podem ser 

seletivamente removidas pela exposição ao HF (DAVIS et al., 1996, KAFKA et al., 

1992, DIELS et al., 2006). 

Atualmente a utilização da técnica de microusinagem com lasers de fs 

para a formação de microestruturas tem sido amplamente reportada e empregada 

inclusive em produtos comerciais Lab-on-chip. Estes dispositivos envolvem circuitos 

compostos por guias planares, propagação de luz no espaço livre, fibras óticas, e 

dispositivos óticos e eletro-óticos integrados (HNATOVSKY et al., 2006). 

A possibilidade de formar microcanais com laser de fs, levou ao 

desenvolvimento de novos dispositivos, como microfendas em fibras óticas para 

utilização em sistemas microfluídicos. Então uma nova área surgiu a partir da 

possibilidade de gravações de microestruturas diretamente em fibras óticas, os 

chamados dispositivos Lab-on-fiber (PSLATIS et al., 2006, SMITH et al., 2011). 

Uma das dificuldades da produção de microestruturas por técnicas óticas, 

como a microusinagem, é o controle dos vários parâmetros de construção, pois 

envolvem aspectos não só da computação, mas também da 

mecânica/micromecânica e da ciência dos materiais.  
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A principal problemática do controle destes vários parâmetros de 

fabricação está na repetibilidade da construção de microestruturas.   

 

1.1 ESTADO DA ARTE 

 

O uso de lasers de pulsos ultracurtos permitiu o desenvolvimento dos 

processos de microusinagem tridimensional de alta resolução. A alta resolução é 

comumente inerente aos processos de absorção não-lineares e, resultante do fato 

de que apenas a parte central do volume focal tem intensidade suficiente para 

extrapolar o limiar que irá desencadear o efeito pretendido no material, e isso se dá 

através de interações não-lineares entre a radiação e a matéria. A focalização é 

essencial para aumentar a densidade de energia e, dependendo das características 

do laser, outros parâmetros são utilizados (duração dos pulsos, taxa de repetição, 

comprimento de onda, entre outros) (MADOU, 2009). 

Na alteração estrutural de materiais podemos utilizar dois tipos de lasers: 

o primeiro tipo são os osciladores óticos, também chamados de osciladores a laser 

que, caracteristicamente, emitem pulsos com taxas de repetição na faixa de 80 MHz 

e energia (por pulso) desde alguns poucos nanojoules (nJ) até dezenas de 

nanojoules. No segundo tipo podemos encontrar os sistemas amplificados, com 

energias por pulso de milijoules (mJ) e taxas de repetição até centenas de 

quilohertz, sendo esse segundo tipo o sistema mais comumente utilizado. O termo 

oscilador a laser é usado para distingui-lo de um amplificador ótico, onde há 

somente amplificação por emissão estimulada. O oscilador a laser é essencialmente 

uma combinação de dois componentes básicos: um amplificador ótico e um 

ressonador ótico. O ressonador ótico é formado por dois espelhos planos paralelos 

ou curvos opostos em ângulo reto com o eixo do material ativo. A diferença principal 

entre os dois tipos de lasers, é o período de tempo entre os pulsos. Este período 

pode ser inferior ao tempo necessário para provocar dissipação térmica no material 

exposto nos sistemas com alta taxa de repetição. Este período de tempo entre 

pulsos determina forma e volume da região afetada pela exposição ao laser, por um 

efeito cumulativo.  

 

Um dos parâmetros característicos da radiação laser é a fluência , que é a 

energia total fornecida dividida pela área abrangida (JANDELEIT et al., 1998). 
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Existem dois regimes de ablação, o de baixa e o de alta fluências. Em baixa fluência 

ocorre somente o efeito Coulomb, enquanto que em alta fluência existe energia 

suficiente para a ablação térmica. 

O laser de estado sólido mais comumente utilizado é de Titânio: Safira, 

emitindo no infra-vermelho (IR) próximo (0,80 m a 1,0 m) (SUGIOKA; CHENG, 

2012). Em 1982, foi construído o primeiro laser Titânio: Safira (MOULTON, 1986). O 

laser operava em comprimento de onda entre 680 nm a 1130 nm, a faixa mais larga 

sintonizável de qualquer laser de sua classe. Lasers de Titânio:Safira geralmente 

fornecem vários watts de potência média de saída e produzem pulsos tão curtos 

quanto 6,5 fs (JUNG et al., 1997). Atualmente os pulsos gerados a partir de um laser 

de Titânio:Safira com travamento de modos por efeito de lente Kerr (Kerr-lens Mode 

- KLM), produzem pulsos com uma duração tão curta quanto alguns 

femtossegundos; Ell et al. reportaram pulsos da ordem de 5 fs (ELL et al., 2001). O 

travamento de modos por efeito de lente Kerr é uma técnica de travamento de lasers 

realizado por meio de um processo ótico não linear conhecido como efeito Kerr 

ótico. O efeito Kerr ótico está relacionado à mudança no índice de refração de um 

material em resposta à alta intensidade de um campo elétrico de uma fonte luminosa 

como o laser. A não linearidade provocada pelo efeito Kerr tem a propriedade de 

focalizar ou desfocalizar o feixe, causando um estreitamento ou alargamento do 

perfil de intensidade no plano transversal ao eixo de propagação.  

Um dos primeiros resultados usando a técnica de gravação por pulsos 

curtos foi relatado por Lunney et al., mostrando a inscrição de canais de 50 m de 

largura em filmes de óxido de índio e estanho usando pulsos de 23 ns de um laser 

excímero a 248 nm (Lunney et al., 1991). 

De fato, o mecanismo de ablação depende da duração do pulso de laser. 

Para o pulso de laser com duração superior a 50 ps, o mecanismo é a ablação 

térmica. No entanto, para pulsos de laser menores que 50 ps, o material é ejetado 

antes que o calor possa se difundir para fora do volume irradiado, resultando em um 

processo de ablação direta não térmica. Para superfícies metálicas, o processo de 

ablação geralmente envolve os mecanismos não térmicos e térmicos para pulsos de 

laser menores que 50 ps.  

Este processo depende da fluência do laser; fluência próxima do limiar 

pode estar relacionada à ablação não térmica (processamento a frio), no entanto, 

para altas fluências ou longos tempos de exposição, o mecanismo principal é um 
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processamento térmico (ASHKENASI et al., 2003). Lopez et al. relataram resultados 

de escrita superficial em materiais metálicos (Al, Cu, Mo, Ni), semicondutores e 

policarbonatos usando pulsos de laser menores que 50 ps (ASHKENASI et al., 

2003).  

O uso de pulsos ultracurtos no IR a partir de um laser de femtosegundos 

(fs) já foi apresentado na literatura como uma alternativa adequada para a escrita de 

canais curtos (LOPEZ et al., 2012, RISCH et al., 2011). Filmes em camadas finas 

podem ser seletivamente removidos usando pulsos ultracurtos de lasers fs, com a 

vantagem de produzir usinagem muito precisa e alta qualidade devido ao 

processamento ultrarrápido e à alta concentração de energia. Em comparação aos 

processos litográficos, a inscrição fs também apresenta um curto espaço de tempo 

para a prototipação de novos dispositivos, o que reduz os custos na caracterização 

inicial e otimização. 

A microusinagem fs tem sido utilizada para a escrita de microcanais em 

diferentes materiais, filmes metálicos e poliméricos (LOPEZ et al., 2012, RISCH 

et al., 2011). Lopez et al. apresentou resultados sobre o uso de canais 

submicrométricos fabricados pelo laser Yb: KGW de alta resolução de gravação 

direta com pulsos de 280 fs em filmes metálicos (prata) para desenvolver uma 

estrutura de transistor de efeito de campo (LOPEZ et al., 2012). Risch e Hellmann 

relatam experimentos com o sistema de laser de Titânio: Safira para realizar 

experimentos de ablação em poliamida (RISCH; HELLMANN, 2011). 

Os trabalhos publicados nos últimos anos, referentes à microusinagem, 

utilizam materiais amorfos e cristalinos, como a sílica. A exposição ao laser pode 

causar a fotoionização do material, pela transferência de elétrons da banda de 

valência para a banda de condução. Entretanto em materiais transparentes é 

necessária a absorção de múltiplos fótons, permitindo que a energia ultrapasse a da 

banda proibida. Esta exposição resulta na transferência de energia para a matriz 

cristalina por processos ainda não bem compreendidos. Para baixa exposição de 

energia ocorre uma fusão localizada do material, causando uma alteração do índice 

de refração. Já quando as intensidades são bastante elevadas, pode ocorrer 

microexplosões internas ao material, ocasionando o aparecimento de pequenas 

microcavidades no seu interior, na região de maior interação laser-material. As 

alterações de índice de refração (RI) podem resultar de alterações físico-químicas 
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do material, após a formação do plasma, ou de alterações dos estados de tensão 

dentro do material (WANG et al., 2007). 

 

1.1.1 Microestruturas formadas com laser de femtosegundos seguida 

de corrosão química em estruturas planares transparentes 

 

Pesquisas foram realizadas e muitas aplicações têm sido desenvolvidas 

utilizando a irradiação com laser de fs seguida de corrosão química para 

microusinagem (Femtosecond laser irradiation followed by chemical etching - 

FLICE); esta técnica possui aplicações em sensoriamento químico, biológico e em 

ciências dos materiais (MARCINKEVICIUS et al., 2001, CRESPI et al., 2009, 

SUGIOKA et al., 2005, ZHOU et al., 2007, ZHOU et al., 2008).  

Nas regiões expostas ao laser, a velocidade de corrosão da sílica pelo HF 

aumenta consideravelmente. Devido a esta anisotropia do material causada pela 

exposição ao pulso fs, a taxa de corrosão é alterada e tal técnica pode ser utilizada 

na formação de microcavidades e microfendas nos substratos (MARCINKEVICIUS 

et al., 2001, CRESPI et al., 2009). 

Dentro da ótica integrada com microestruturas um dos primeiros trabalhos 

realizados (MARCINKEVICIUS et al., 2001), envolveu a produção de microcanais 

tridimensionais em estruturas planares de sílica. Nesse método o material foi 

irradiado por pulsos de laser de fs e posteriormente corroído quimicamente para a 

formação de microestrutura de canais em 3D.  

Um exemplo de configuração utilizada para a produção de 

microestruturas é mostrada na Figura 1 onde observa-se o sistema de 

direcionamento, controle de potência e focalização do feixe laser.  

 

Figura 1 - Estrutura utilizada para formação de microcanais 

 

Fonte: Adaptado de (MARCINKEVICIUS et al., 2001) 
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1.1.2 Microestruturas formadas com laser de femtosegundos em 

fibras óticas 

 

Microusinagem a laser fs é utilizada na produção de microestruturas 

fotônicas (BELLOUARD et al., 2004, LAI et al., 2006, ZHOU et al., 2009,WANG et 

al., 2010a, 2010b ,PARK et al., 2006, JIANG et al., 2011, JIANG et al., 2011b, LIU et 

al., 2017, WANG et al., 2012, DONG et al., 2016). Em comparação com outros 

métodos de fabricação, a microusinagem à base de laser de fs apresenta um curto 

tempo de prototipagem (5 a 10 minutos), alta resolução e flexibilidade como 

vantagens na fabricação de estruturas com dimensões reduzidas. 

Bellouard et al. apresentaram resultados sobre a fabricação de 

microestruturas por radiação laser fs em substratos de vidro de sílica fundida 

(BELLOUARD et al., 2004). 

Lai et al. relataram em 2006, pela primeira vez, a produção de 

microcanais de 4 m de comprimento dentro de uma fibra ótica monomodo, com 

base na exposição laser fs, para detecção do RI (Lai et al., 2006). A partir desses 

esforços iniciais, as microestruturas foram fabricadas em fibras óticas monomodo 

por pulsos de laser e amplamente divulgados na literatura. 

As microestruturas têm sido reportadas principalmente como sensores de 

RI e temperatura para a demodulação de comprimento de onda (WEI et al., 2008, 

2008b, WANG et al., 20100, ZHOU et al., 2009, ZHOU et al., 2011, LIAO et al., 

2012, DONG et al., 2016). Wei et al. relatou em 2008a um interferômetro em linha 

formado por uma cavidade Fabry-Pérot (FP) de 30 m, fabricado diretamente em 

fibra ótica monomodo por um laser fs. O dispositivo foi testado em altas 

temperaturas, até 1100 ºC (WEI et al., 2008a). Wei et al. em 2008b, demonstra o 

sensor a fibra ótica em linha formado por uma cavidade FP com comprimento de 

60 m para medições do índice de refração. Os autores relataram coeficiente de 

sensibilidade de 1163 nm/Unidade de RI (RIU) (Wei et al., 2008b). 

Wang et al. relataram um interferômetro de Mach-Zehnder em linha de 

fibra formado por uma cavidade (comprimento de 51 m) para detecção do RI e 

sensibilidade de -9370 nm/RIU (WANG et al., 2010). Zhou et al. descreveu um 

microcanal (comprimento de 4,5 m) inscrito em uma cavidade de anel em fibra. A 

estrutura foi usada para medir o IR dos géis inseridos no microcanal (ZHOU et al., 

2009).  
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Microcavidades formadas por laser de femtosegundo associado a redes 

de Bragg (FBGs) de fibras têm sido relatadas na literatura (ZHOU et al., 2011, LIAO 

et al., 2012, DONG et al., 2016), principalmente para medições simultâneas. Zhou et 

al. relataram a inscrição de microcanais em fibra ótica utilizando gravação química 

assistida por inscrição laser fs. O dispositivo mostra um canal mais estreito (largura 

inferior a 1,2 m) e foi usado para medições de índice de refração (ZHOU et al., 

2011). Liao et al. também demonstraram um microcanal inscrito por microusinagem 

a laser de fs para medição do RI de líquidos. A estrutura é formada perfurando um 

microburaco na faceta da extremidade de fibra clivada, seguido por emenda de 

fusão, a fim de formar um interferômetro de FP em linha da fibra. A sensibilidade do 

RI obtida, relatada pelos autores, foi de 994 nm/RIU (LIAO et al., 2012).  

Dong et al. relataram uma comparação entre duas microcavidades 

diferentes (comprimento de 50 m e 16 m, respectivamente) para medidas do RI 

(DONG et al., 2016). 

As FBGs também podem ser usadas para auxiliar a microcavidade e tal 

configuração está relacionada à demodulação em intensidade dos sensores. O uso 

de microestruturas produzidas por pulsos de laser fs em fibras, para a formação de 

interferômetros FP, foi publicado (WEI et al., 2008, HAN et al., 2010, RAO et al., 

2007).  

Han et al. relataram um interferômetro FP para medir a mudança do RI 

usando uma microcavidade com comprimento de 40 m (HAN et al., 2010). Rao et 

al. mostraram os resultados comparados de deformação e temperatura em 

microinterferômetros FP com microcavidade retangular de 80 m e comprimento de 

75 m, usinados em fibra monomodo e em fibra de cristal fotônico, respectivamente 

(RAO et al., 2007). 

A formação de microestruturas utilizando o laser de femtosegundos em 

fibras óticas têm sido demonstradas por vários autores. Zhou et al. (ZHOU et al., 

2007, ZHOU et al., 2008) construíram um refratômetro baseado em uma microfenda 

esculpida em uma fibra ótica na região FBG. Esta microfenda foi formada pela 

produção de uma linha perpendicular com o eixo da fibra ótica com uso de um laser 

de fs, seguido de corrosão química (Figura 2). A Figura 2(a) mostra o esquema de 

gravação da microestrutura. O sensor foi utilizado para determinação dos diferentes 

índices de refração de óleos. A Figura 2(b) mostra a vista superior da estrutura na 

fibra ótica. 
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1.1.3 Microestruturas formadas com laser de femtosegundos em 

fibras óticas por escrita direta 

 

Outra técnica de microusinagem é a formação de microestruturas através 

da ablação do material pela exposição ao laser de fs; esta técnica é chamada de 

escrita direta (HAN et al., 2010, WANG et al., 2010, WEI et al., 2008). Esta técnica 

normalmente é utilizada para formação de microestruturas em fibras óticas devido às 

dimensões reduzidas destas (125 m de diâmetro ou menos). 

Wang et al. mostraram em seu trabalho a fabricação de um interferômetro 

de microcavidade FP em fibra ótica compacto para detecção de RI com alta 

sensibilidade e local detector preciso. Tal microcavidade pode ser vista na Figura 3. 

 

 

Figura 2 - Fenda na fibra ótica produzida pelo laser fs 

 

 

Fonte: Adaptado de (ZHOU et al., 2007) 

 

Figura 3 - Microcavidade FP em fibra ótica. Imagem de microscopia ótica da microcavidade 

 

 

Fonte: Adaptado de (WANG et al., 2007) 

 

Han et al. mostraram em seu trabalho a fabricação de uma microcavidade 

FP em fibra ótica pela técnica de escrita direta (HAN et al., 2010). A microcavidade 
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apresenta comprimento de aproximadamente 40 m, esta dimensão foi obtida 

através da imagem (Figura 4). 

No trabalho de Wei et al. é relatado um interferômetro FP em fibra ótica 

miniaturizado (Figura 5), com uma microcavidade fabricada por uma microusinagem, 

para medição altamente sensível de índice de refração. O dispositivo foi testado por 

medição dos índices de refração dos vários líquidos, incluindo o isopropanol, 

acetona e metanol, à temperatura ambiente, bem como o RI dependente da 

temperatura da água deionizada 3 ºC a 90 ºC.  

A sensibilidade para a medição da mudança de RI de água era 

1,163 nm/RIU no comprimento de onda de 1550 nm. A sensibilidade cruzada com a 

temperatura no dispositivo era cerca de 1,1x10-6 RIU/ºC. O tamanho reduzido, 

microestrutura em fibra ótica, pequena dependência com temperatura, a resposta 

linear e a alta sensibilidade, torna o dispositivo atraente para muitas aplicações. 

 

Figura 4 - Microcavidade FP em fibra ótica 

 

 

Fonte: Adaptado de (HAN et al., 2010) 

 

Figura 5 - Evolução do sinal de reflexão do sensor de microcavidades em função da 

concentração de misturas de glicerina-água 

 

 

Fonte: Adaptado de (WEI et al., 2008) 
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1.1.4 Redes de Bragg e microestruturas 

 

As redes de Bragg em fibras óticas (FBGs) são estruturas periódicas 

produzidas por alteração de RI no núcleo da fibra (HILL et al., 1978). As FBGs 

encontram aplicação em sensoriamento, filtragem ótica entre outras (OTHONOS; 

KALLI, 2000). 

No trabalho de Du et al. foi demonstrado uma configuração híbrida de 

microcavidade preenchida com polímero. Desta configuração de FBG em fibra ótica 

sílica-polímero, os resultados e caracterizações mostraram elevada sensibilidade à 

temperatura e deformação (DU et al., 1999). 

Zhou et al. também relatam a inscrição de microcanais de diferentes 

larguras em fibras óticas usando gravação química assistida por laser e o canal mais 

estreito foi criado com uma largura de apenas 1,2 m e cavidade FP com 5 m. O 

dispositivo exibiu um intervalo de detecção de RI até 1,7 RIU (ZHOU et al., 2008). 

No trabalho de Smith et al. (SMITH et al., 2011) foi apresentado um 

dispositivo para a caracterização de campos magnéticos estáticos através do 

monitoramento de mudanças de comprimento de onda da FBG e da microcavidade 

gravada com laser de fs, revestida com Terfenol-D. O dispositivo é sensível a 

campos magnéticos estáticos e pode ser usado como sensor vetorial para a 

detecção de campos magnéticos de valores reduzidos como 0,046 mT com 

resolução de 0,3 mT na transmissão e 0,7 mT na reflexão. Sua fabricação utiliza 

laser de fs para inscrever as FBGs e a microusinagem numa única etapa antes do 

revestimento do dispositivo, vide Figura 6. 

 

Figura 6 - Esquema da geometria do dispositivo de sensor magnético a fibra ótica com FBG. 

(a)Diagrama esquemático da canaleta microusinada. (b) Imagem de microscopia da fibra 

 

 

Fonte: Adaptado de (SMITH et al., 2011) 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Este trabalho tem como objetivo a construção de microestruturas 

produzidas com laser de pulsos ultracurtos na ordem de femtosegundos (fs) em 

estruturas planares transparentes e fibras óticas. A pesquisa envolve a produção e a 

caracterização destas microestruturas através da análise dos parâmetros de 

gravação. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos são listados a seguir: 

 microusinagem de cavidades em estruturas planares 

transparentes. 

 microusinagem de cavidades em fibras óticas. 

 utilização das microestruturas como sensores. 

 

1.3 ESTRUTURA DE TRABALHO 

 

No Capítulo 1 deste trabalho são descritos a introdução ao tema, o estado 

da arte, e as técnicas de gravação das microestruturas, além dos objetivos gerais e 

específicos. O Capítulo 2 apresenta os conceitos fundamentais do laser de fs, das 

redes de Bragg e das microcavidades. O Capítulo 3 descreve as microcavidades 

gravadas por escrita direta e por corrosão química em estruturas planares. No 

Capítulo 4 são descritos as microestruturas gravadas por microusinagem laser em 

fibras óticas. O Capítulo 5 apresenta os sensores baseados nas microcavidades em 

estruturas planares e fibras óticas e no Capítulo 6 são apresentadas as conclusões, 

trabalhos resultantes e as propostas para os trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 

 

Neste capítulo são apresentados os princípios relacionados à interação 

entre laser de fs e a matéria, bem como a técnica de gravação de redes de Bragg 

por exposição direta de radiação UV sobre máscara de fase. Também são descritas 

as FBGs uniformes e as microcavidades FP.  

Microestruturas planares ou microestruturas em fibras óticas podem ser 

microusinadas por laser de fs através fabricação de microcavidades gravadas por 

ablação. Essas microestruturas podem ser associadas a redes de Bragg para 

criação de sensores. A teoria das redes de Bragg e o processo de interação entre a 

energia laser de fs com a matéria são importantes para o entendimento sobre a 

produção destas microestruturas.  

A estrutura cristalina de materiais dielétricos possui uma rede bem 

definida devido ao equilíbrio das ligações interatômicas e qualquer mudança na 

configuração eletrônica influenciará a estabilidade cristalina do material. Desta 

forma, mesmo uma interação rápida, em comparação com o período de relaxação 

elétron-fônon, pode gerar um desequilíbrio na rede. Antes que o material possa ser 

alterado termodinamicamente, é possível observar a ejeção de elétrons e íons da 

superfície.  

O desequilíbrio na estrutura cristalina, devido à ejeção de elétrons e 

portanto o acúmulo de íons perto da superfície, causa a ejeção de íons do material. 

Ou seja, devido à emissão fotoelétrica, a superfície irradiada acumula uma grande 

carga positiva, e a força de repulsão excede a força de ligação da rede, resultando 

na desintegração de uma camada da superfície. Este processo é conhecido por 

efeito Coulomb e é responsável pela ablação não térmica (MACHADO, 2012). 

A microusinagem a laser é a remoção controlada de uma fração de 

substrato dielétrico através da absorção da energia laser. Os principais mecanismos 

de absorção envolvidos no processo de ablação laser são a ionização por múltiplos 

fótons, absorção por tunelamento e a ionização por efeito avalanche. 
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2.1 LASER DE FEMTOSEGUNDO 

 

Os pulsos de laser de fs, devido a sua curta duração, permitem um 

processamento não-térmico do material sob exposição. Tal característica é atribuída 

à rápida deposição de energia no material. Pode demorar desde algumas centenas 

de fs até alguns poucos ps para a distribuição de elétrons atingir o equilíbrio térmico 

após a irradiação com laser de fs (STUART et al., 1995, LAN et al., 2003). Em 

contraste, o tempo de transferência de energia dos elétrons para a rede cristalina do 

material é muito maior (BEN-YAKAR et al., 2002, LANE et al., 1990) da ordem de 

1 ps a 100 ps.  

Consequentemente, apenas uma fração muito pequena da energia do 

pulso laser é convertida em calor, resultando em processamento não-térmico que 

permite a realização de microusinagem de alta resolução. Então, a utilização de 

laser de fs permite microusinagem de alta qualidade, mesmo em metais com alta 

condutividade térmica. 

Quando a largura do pulso do laser é menor que o tempo de acoplamento 

elétron-fônon em interações laser-matéria, a difusão térmica no interior do material 

pode ser quase ignorada. A maioria dos metais tem um tempo de acoplamento 

elétron-fônon da ordem dos ps (STRICKLAND et al., 1985), que é suficientemente 

longo se comparado com a largura do pulso de lasers de fs.  

Outra característica importante da microusinagem com laser é que a 

excitação de elétrons (ionização) pode ser induzida mesmo em materiais que são 

transparentes ao feixe laser de fs, através de processos não-lineares, como a 

absorção de múltiplos fótons (ionização) e/ou a ionização por tunelamento 

(SUGIOKA; CHENG, 2012). 

A Figura 7 representa a absorção única e a Figura 8 representa a 

absorção de múltiplos fótons com base na excitação de elétrons.  

A absorção convencional (absorção por efeito avalanche) é a absorção de 

um único fóton. Quando um fóton, com energia excedente à largura de banda incide 

sobre o material, este fóton é absorvido e excita um elétron da banda de valência 

para a banda de condução. Quando a energia dos fótons é menor do que o largura 

de banda, não ocorre absorção. Após uma absorção sequencial de vários fótons, 

esses elétrons podem ser levados a níveis mais altos de energia na banda de 

condução. A energia excedente em relação ao nível mais baixo na banda de 
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condução é transferida por colisão para um elétron na banda de valência criando um 

elétron livre (MACHADO, 2012). 

 

Figura 7 - Excitação de elétrons em materiais por absorção de um único fóton de alta energia 

  

Fonte: Adaptado de (SUGIOKA; CHENG, 2012) 

 

Quando uma densidade extremamente alta de fótons incide no material, 

um elétron pode ser excitado por múltiplos fótons, mesmo quando a energia da 

banda proibida excede a energia do fóton. Esse processo é conhecido como 

absorção de múltiplos fótons. A densidade extremamente alta de fótons necessários 

para induzir a absorção de múltiplos fótons pode ser facilmente obtida por laser de fs 

devido às suas larguras de pulso ultracurtos (SUGIOKA; CHENG, 2012). 

 

Figura 8 - Excitação de elétrons em materiais por múltiplos fótons 

 

Fonte: Adaptado de (SUGIOKA; CHENG, 2012) 

 

Para altas intensidades da energia do laser, a excitação de elétrons induz 

ionização por tunelamento, em vez de absorção de múltiplos fótons. Na ionização de 

tunelamento, a barreira de potencial formada pelas estruturas de banda de valência 

e de condução é deformada drasticamente pelo campo elétrico intenso de um laser 
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de fs e então a altura da barreira é reduzida. Quando isso ocorre, um elétron pode 

tunelar através da barreira e, eventualmente, escapar para ser excitado da banda de 

valência para a banda de condução, conforme Figura 9. 

 

Figura 9 - Ionização por tunelamento induzida por irradiação com laser fs 

 

Fonte: Adaptado de (SUGIOKA; CHENG, 2012) 

 

A absorção de múltiplos fótons e a ionização de tunelamento são 

processos não-lineares e podem ser induzidos somente em intensidades acima de 

um valor crítico, depende do material e da largura do pulso. Quando um feixe laser 

de fs é focalizado dentro de um material transparente com uma energia de pulso 

adequada, a absorção pode ser confinada a uma região próxima ao ponto focal 

dentro do material. Assim, a modificação interna e a fabricação da estrutura podem 

ser realizadas em materiais transparentes. Isso é possível apenas usando lasers de 

pulso ultracurtos com o laser de fs (SUGIOKA; CHENG, 2012). 

Os lasers fs podem suprimir a difusão de calor ao redor da área 

processada, uma vez que permite produzir alterações estruturais com maiores 

resoluções espaciais. Quando um pulso laser de 10 ns irradia com um ponto focal 

igual ao comprimento de onda do laser (tipicamente de várias centenas de 

nanômetros a 1 m), a região processada torna-se maior que o ponto focal devido 

ao comprimento de difusão térmica de 1,5 m. Em contraste, uma vez que existe 

uma difusão térmica quase desprezível na irradiação laser fs, é improvável que a 

região processada se estenda além do tamanho do ponto focal (SUGIOKA; CHENG, 

2012).  
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2.2 REDE DE BRAGG EM FIBRA ÓTICA 

 

As FBGs podem ser gravadas em fibras de sílica devido à sua 

fotossensibilidade. Esta fotossensibilidade pode ser compreendida como uma 

medida da variação permanente no índice de refração do núcleo, induzida após a 

exposição ao laser UV (KASHYAP, 2009). Esta mudança no índice de refração 

ocorre devido à formação de defeitos no substrato. Os defeitos estão associados 

principalmente à presença de átomos de germânio (Ge), inseridos durante o 

processo de dopagem na fase de fabricação da preforma (fase anterior ao 

puxamento da fibra ótica) a fim de alterar o índice de refração das fibras. Um dos 

principais defeitos é o defeito do tipo GeO, que ocorre quando o átomo de Ge está 

ligado a três átomos de oxigênio e uma ligação com um átomo de silício (Si) ou Ge. 

Este defeito é caracterizado por uma banda de absorção em 240 nm. Outro defeito 

importante é o GeO2, que ocorre quando um átomo de Ge substitui um átomo de Si 

na estrutura da matriz vítrea; apresenta uma banda de absorção em 195 nm. Outros 

defeitos estão também relacionados às mudanças no índice de refração dos 

substrato, porém os mecanismos físicos responsáveis ainda não são totalmente 

compreendidos (KASHYAP, 2009). 

Várias técnicas podem ser utilizadas para produzir FBGs, a técnica por 

iluminação direta por máscara de fase, a técnica por interferometria, e a técnica que 

associa a técnica de máscara de fase com a interferometria. Uma das técnicas mais 

utilizadas é a técnica de gravação por máscara de fase.  

As FBGs possuem comprimento de onda de Bragg (  ) que depende do 

período da máscara de fase (   ). A iluminação direta de uma máscara de fase 

como meio de gravação, utiliza como elemento ótico difrator, a máscara de fase, 

gerando um padrão de interferência que determina a modulação espacial no RI do 

núcleo da fibra. A máscara de fase é selecionada para que a intensidade da ordem 

zero difratada seja mínima e a intensidade das ordens +1 e -1 do feixe difratado seja 

máxima (KASHYAP, 2009).  

A Figura 10 representa o diagrama esquemático de gravação com o 

resultado final do efeito da difração do feixe UV nesse tipo de gravação.  
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Figura 10 - Esquema da técnica de gravação de redes de Bragg pelo método direto utilizando 

uma máscara de fase. Vista lateral 

 

  

Fonte: Autoria própria 

 

Um padrão interferométrico de franjas no campo próximo é criado, com os 

feixes combinados nas ordens m = +1 e m = -1 da difração. As franjas têm 

periodicidade  , metade do período da máscara de fase, portanto a modulação no RI 

do núcleo da fibra ótica é produzida pelo padrão de interferência da máscara dado 

por     conforme equação 1 (KASHYAP, 2009), onde    é o comprimento de 

onda do laser de incidência no UV, e    é o ângulo formado pela difração da luz na 

máscara de fase.  

   
   

     
  
 
 
 

   

 
     (1) 

A FBG é uma alteração periódica produzida no RI do núcleo da fibra ao 

longo do seu eixo. A FBG é caracterizada pelo acoplamento da luz incidente no 

modo propagante para o modo contrapropagante no núcleo, em uma faixa estreita 

de comprimentos de onda.  

A Figura 11 mostra uma representação da fibra ótica com uma FBG, e os 

espectros incidente, de transmissão e de reflexão. Ao incidir luz com espectro de 

banda larga (espectro incidente), ocorre a reflexão de uma fração da banda 

(espectro refletido) através do efeito de espalhamento coerente nas interfaces que 

separam as regiões com índices de refração diferentes e o restante da luz incidente 

é transmitida (espectro transmitido). 
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Figura 11 – Diagrama esquemático de uma rede de Bragg uniforme em fibra ótica monomodo e 

os espectros de transmissão e reflexão para uma fonte ótica de banda larga 

 

 

Fonte: Adaptado de (OTHONOS; KALLI, 2000) 

 

O sinal refletido de uma rede de Bragg,  , descrito pela teoria dos modos 

acoplados (NORTON et al., 1997) é dada por: 

   
            

              
 

 
 
 
           

    (2) 

em que    é o comprimento do FBG e   é o coeficiente de acoplamento entre os 

modos de propagação para a frente e para trás. O parâmetro   é obtido de: 

          
 

 
 
 
     (3) 

O coeficiente de acoplamento é descrito por: 

   
       

      
       (4) 

onde      é o RI da casca da fibra,    é a amplitude de modulação de índice,   é a 

sobreposição dos campos modais na região da rede,    é o comprimento de onda 

de Bragg e      é o índice de refração efetivo do núcleo da fibra. 

A diferença de fase   pode ser calculada por: 

     
      

 
     

  

 
      (5) 

onde   é o comprimento de onda da banda espectral e   é o período da rede. 

Para modos idênticos de propagação e contra propagação, a Equação 5 

pode ser simplificada para a condição de Bragg de primeira ordem, que é o 

comprimento de onda de ressonância da rede de Bragg,   : 

                (6) 
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2.3 MICROCAVIDADE 

 

O sensor, microcavidade FP FBG, é baseado em uma estrutura híbrida 

com duas FBGs idênticas separadas por uma microcavidade fabricada por pulsos de 

laser de ablação na fibra ótica.  

A Figura 12 mostra um diagrama esquemático de fibra ótica (núcleo e 

casca) com a estrutura do sensor. O sensor consiste inicialmente de uma rede única 

de comprimento   , onde   é o periodo da rede. A microcavidade consiste de uma 

intersecção de comprimento   no centro da FBG. A profundidade da 

microcavidade,  , é medida da superfície da fibra até a extremidade oposta do 

núcleo. A microcavidade híbrida tem um comprimento,   , que depende do 

comprimento da microcavidade e do comprimento da rede. 

O espectro de reflexão da microcavidade FP FBG é formado pela 

interferência entre a luz refletida pelas duas redes e a microcavidade.  

 

Figura 12 - Diagrama esquemático de uma rede de Bragg uniforme em fibra ótica monomodo e 

os espectros de transmissão e reflexão para uma fonte ótica de banda larga 

 

 

Fonte: Adaptado de (OTHONOS; KALLI, 2000) 

 

Considerando a mesma intensidade para os modos propagante e 

contrapropagante na cavidade, a função de interferência,      para a cavidade FP 

pode ser expressa em função do comprimento de onda da banda espectral,  : 

                  
      

 
     (6) 

onde   é a fase e    é o índice de refração da cavidade. 
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A intensidade da interferência do sinal é máxima quando a fase para o 

termo cosseno na Equação 6 é um múltiplo de 2 . 

O comprimento ótico da microcavidade pode ser calculado usando a 

função de interferência, considerando a diferença de fase entre a luz refletida na 

estrutura formada pelas duas redes e a microcavidade. Levando em conta dois picos 

de interferência adjacentes (   e   ) que têm uma diferença de fase de 2 : 

      

  
  

      

  
         (7) 

o caminho ótico,      , pode ser descrito por: 

        
  

 
      (8) 

onde   , parâmetro de pico de interferência, é dado por: 

    
    

     
       (9) 

O parâmetro de picos de interferência pode ser descrito pelo produto do 

RI com o comprimento da cavidade e pode ser calculado por: 

               (10) 

No espectro da FP FBG, o    depende do      e também do RI do 

material da cavidade. Se o sensor FP FBG for submetido a mudanças de 

temperatura,    , e de deformação,    , o deslocamento no parâmetro de picos de 

interferência pode ser expresso como: 

        
   

  
   

   

  
        

   

  
   

   

  
     (11) 

A primeira parte da Equação 11 envolve o efeito termo-ótico e de 

expansão térmica; a segunda parte representa o efeito elasto-ótico.  

Assim, quando a cavidade FP está sujeita a um parâmetro físico externo, 

há uma co-dependência do deslocamento espectral com mudanças no RI do 

material da microcavidade,   , e no comprimento da cavidade,   . 
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3. MICROCAVIDADES EM ESTRUTURAS PLANARES 

 

 

 

 

Este capítulo apresenta as microestruturas gravadas por escrita direta em 

estruturas planares. Microestruturas planares foram microusinadas formando linhas, 

canais, canaletas e áreas; neste capítulo são descritas as metodologias e mostrados 

os resultados.  

 

3.1 MICROUSINAGEM POR INCIDÊNCIA LASER: ESCRITA DIRETA 

 

Nesta seção é descrita a metodologia utilizada para a gravação de 

microestruturas através da técnica de escrita direta em placas planares de vidro. 

São descritos a metodologia e os resultados para as microestruturas obtidas - linhas 

e canaletas.  

A microusinagem por incidência laser tem como objetivo obter os 

parâmetros da ablação, como velocidade de corte, número de linhas e colunas, e 

energia, possibilitando, assim, controlar a qualidade, a profundidade e a espessura 

da superfície usinada. 

A diferença entre linhas e canaletas está no número de linhas e colunas. 

A microestrutura linha é composta apenas por uma única linha, enquanto a canaleta 

é composta por várias linhas e colunas.  

Na produção de microestruturas foi utilizada a escrita direta e, a partir de 

estruturas simples, foram desenvolvidas montagens mais complexas objetivando a 

produção de sensores para diferentes propósitos. Tais estruturas sensoras foram 

posteriormente caracterizadas.  

O laser de fs de Ti: Safira (Coherent®, Libra HE-F-1k) utilizado para a 

gravação das microestruturas em sílica, emite no IR próximo com comprimento de 

onda central de 800 nm e taxa de repetição de 1 kHz.  

A largura do pulso do laser é de 100 fs e energia por pulso entre 0,5 J e 

1 mJ. O feixe laser é direcionado por espelhos para uma objetiva de microscopia de 

20X (Thorlabs®, LMH-20X-1064) ou 10X (Linus) de abertura numérica 0,25, 

passando por uma série de filtros (Thorlabs®, LMR 1/M) que restringem a passagem 
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em até 10,6 %) e por um filtro atenuador (Thorlabs, disco) com passagem seletiva 

da intensidade de 10 % a 92 %. Com o auxílio de um posicionador manual 

(Newport®, ULTRAlign 561-D-M) é possível controlar a distância do ponto focal do 

laser à amostra. A Figura 13 mostra o diagrama esquemático da configuração para a 

gravação das microestruturas.  

 

Figura 13 -Diagrama esquemático do processo de microusinagem por incidência laser 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

O nanoposicionador (Thorlabs®, Nanomax 603) possui seis eixos 

programáveis; três para deslocamento dos posicionadores x, y e z e outros três para 

inclinação e movimentos angulares, com resolução máxima de 20 nm/0,1 arcsec. Os 

atuadores do motor de passo (Thorlabs®, DVR001) têm velocidade máxima de 

2,5 mm/s e curso de 4 mm; sua estabilidade bidirecional é de 0,5 m quando 

controlada por uma unidade de comando (Thorlabs®, BSC103). 

O sistema de controle possui uma combinação de processadores de 

sinais digitais e analógicos. Os processadores analógicos analisam o 

posicionamento físico da estrutura do nanoposicionador. Os processadores de sinais 

digitais, oriundos da controladora, tem a função de controlar o deslocamento do 

ponto de articulação comum (no caso, a base da amostra). O sistema de controle 
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utiliza uma interface de comunicação (Microsoft ActiveX®) baseada na plataforma 

Windows. É uma tecnologia independente de linguagem que permite o 

desenvolvimento de aplicações personalizadas para automação do sistema de 

controle API (Application Programming Interface). 

 

3.1.1 Linhas 

 

Para a produção de microcavidades de superfície do tipo linha, a técnica 

de gravação foi baseada na escrita direta com um movimento único e ininterrupto.  

Como substrato para produção das microestruturas, foram utilizadas 

lâminas retangulares de vidro sodo-cálcico (Corning®, 2947). A lâmina retangular, 

com 1 mm de espessura, comprimento de 75 mm e largura de 25 mm, foi fixada no 

suporte do nanoposicionador e ajustes iniciais foram realizados na focalização e na 

potência do laser de fs.  

O programa de deslocamento da lâmina é baseado em um único 

movimento na direção longitudinal, paralelo ao plano da superfície da lâmina, 

mantendo a mesma velocidade ao longo da trajetória. O código do programa para a 

usinagem da microcavidade do tipo linha encontra-se no apêndice. 

Vários canais foram produzidos com energias por pulso variando de 

0,5 J a 3 J. Para a caracterização e a determinação dos aspectos geométricos 

das microestruturas produzidas em vidro foi utilizado o microscópio ótico 

(microscópio Olympus, modelo BX 60), com limite de resolução da ordem de 0,2 μm. 

 

3.1.1.1 Resultados 

 

Na Figura 14 são mostradas as linhas fabricadas por ablação direta. 

Nessa fabricação foi utilizado o laser de fs. Pode ser visto nas imagens da Figura 14 

que as linhas mostram bordas regulares sem a presença de irregularidades e 

trincas. Através das imagens foi possível obter as larguras das microestruturas.  
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Figura 14 - Linhas usinadas por ablação laser para diferentes energias em placas de vidro 

sodo-cálcico. Imagens obtida através de microscopia ótica. Vista superior 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Em todas as gravações de amostras, a velocidade de corte e a frequência 

foram constantes, de 0,1 mm/s e 100 Hz, respectivamente. Somente as energias 

foram modificadas conforme a Tabela 1. Os valores da razão entre a energia (E) e a 

largura (L) de cada amostram também são mostrados na tabela.  

 

Tabela 1 – Valores das energias utilizadas para a gravação das amostras do tipo linha, larguras 

finais adquiridas através da microscopia e as razões obtidas de energia (E) pela largura (L). 

Amostra Energia 

E(J) 

Largura  

L(m) 

Razão E(J)/L(m) 

Linha 1 (Figura 14(a)) 3,0 180 60 

Linha 2 (Figura 14(b)) 2,5 160 64 

Linha 3 (Figura 14(c)) 2,0 120 60 

Linha 4 (Figura 14(d)) 1,5 100 66 

Linha 5 (Figura 14(e)) 1,0 80 80 

Linha 6 (Figura 14(f)) 0,5 60 120 

Fonte: Autoria  própria. 

 

Os valores demostram que até 1,5 J de energia a razão é constante, 

valor médio de (~62 ±3) J/m. Para valores menores de energia a razão deixa de 
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ser constante provavelmente devido a interação do feixe com a objetiva que torna a 

área irregular. 

 

3.1.2 Canaletas 

 

Canaletas foram produzidas em lâminas de microscópio sodo-cálcico 

usando a técnica de irradiação por laser de fs. As etapas iniciais foram descritas no 

item 3.1, em termos de fixação da lâmina e controle do laser. Para a produção de 

microestruturas do tipo canaleta, foi utilizado o mesmo processo da produção de 

microestruturas em formato de linha, porém no processo de usinagem da canaleta 

há um movimento da amostra também no sentido vertical formando as colunas. Para 

isso, foi realizada uma programação de movimentos compostos (multi-eixos). O 

ponto focal é deslocado dentro da lâmina de vidro. São realizadas variações da 

distância em relação a este ponto inicial e também ao plano paralelo à superfície da 

amostra. Esta técnica de escrita direta para a formação de linhas e colunas permite 

o controle das dimensões e das características da microestrutura.  

Na Figura 15 são mostradas opções de fabricação de canaletas, 

utilizando os recursos de controle de deslocamento descritos nesse item. A 

codificação correspondente a microcavidade do tipo canaletas com 1 linha e 30 

colunas é apresentada no apêndice. O código do programa para a usinagem da 

microcavidade do tipo canaleta, composta por 1 linha e 30 colunas, encontra-se no 

apêndice. 

As Figursa 15(a)-(e) ilustram a trajetória utilizada na técnica de gravação 

baseada em movimentos compostos, linha e colunas escritas em movimentos 

ininterruptos para cada segmento. Pode ser visto ainda na Figura 15 as setas 

direcionais de movimentos, que mostram o início do movimento pela borda da 

lâmina de vidro. Através do deslocamento controlado da lâmina, pode-se variar o 

ponto de focalização do laser na lâmina, possibilitando alterações na matéria vítrea 

com as mais variadas opções de trajetória. Nesse sistema foram obtidas linhas com 

separação de 10 m. Os movimentos em sequência formam a estrutura, resultando 

em vários canais com 0 m a 10 m de distância entre as colunas (Figuras 15(f)). Na 

Figura 15(g) é mostrado um diagrama esquemático do final do processo de escrita 

direta das canaletas no vidro;  
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Figura 15 – (a) – (e) Representação esquemática do processo de fabricação de canaletas; (f) 

diagrama esquemático da passagem do laser na amostra; (g) diagrama final da canaleta 

fabricada por ablação direta. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

3.1.2.1 Resultados 

 

Os resultados da ablação direta de microestruturas do tipo canaletas são 

mostrados nas Figuras 16 a 24. As canaletas foram fabricadas através de 

movimentos coordenados dos nanoposicionadores com o objetivo de formar linhas e 

colunas.  

Todas as estruturas foram gravadas em lâminas de microscopia 

(Corning®, 2947), constituídas de vidro do tipo sodo-cálcico com 1 mm de 

espessura. Para todas as amostras, a energia, a velocidade de corte e frequência 

foram mantidas constantes, 1 J, 0,5 mm/s, 100 Hz. Com o objetivo de verificar a 

repetibilidade do processo de formação das canaletas, foram realizadas gravações 

em diferentes amostras, mantendo a mesma energia, velocidades e trajetórias. As 

Figuras 16, 17 e 18 mostram as imagens das canaletas obtidas. 
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Figura 16 - Canaletas usinados por ablação laser em placas de vidro sodo-cálcico: (a) 83 m e 

(b) de 83 m de largura. Imagens obtida através de microscopia ótica; as imagens foram 

obtidas mantendo a mesma escala. Vista superior 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 17 – Canaletas usinados por ablação laser em placas de vidro sodo-cálcico: (a) 116 m 

e (b) de 137 m de largura. Imagens obtida através de microscopia ótica; as imagens foram 

obtidas mantendo a mesma escala. Vista superior 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 18 – Canaletas usinados por ablação laser em placas de vidro sodo-cálcico: (a) 164 m 

e (b) de 166 m de largura. Imagens obtida através de microscopia ótica; as imagens foram 

obtidas mantendo a mesma escala. Vista superior 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

O número de linhas (Li), a largura obtida (L) e a razão entre a largura e o 

número de linhas utilizado para a obtenção das canaletas são apresentados na 

Tabela 2.  
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Tabela 2 – Valores dos números de linhas (L), larguras obtidas (L) e razão da 

largura pelo número de linhas para amostras de tipo canaleta microusinadas por 

ablação direta 

Amostra Linhas  

Li 

Largura  

L(m) 

Razão  

L(m)/Li 

Canaleta 1 (Figura 16(a)) 8 83 10,4 

Canaleta 2 (Figura 16(b)) 8 83 10,4 

Canaleta 3 (Figura 17(a)) 12 116 9,7 

Canaleta 4 (Figura 17(b)) 12 137 11,4 

Canaleta 5 (Figura 18(a)) 16 164 10,3 

Canaleta 6 (Figura 18(b)) 16 166 10,4 

Fonte: Autoria própria. 

 

Através do parâmetro Razão é possível analisar a regularidade da 

obtenção de canaletas com larguras bem definidas. A razão é dada pelos valores 

das larguras (L) dividida pelo número de linhas (Li). O valor médio obtido da razão é 

de (10,4±0,5) m/Li. Este resultado demonstra que a proporção da largura das 

canaletas é mantida em relação ao número de linhas projetadas na fabricação. Este 

resultado demonstra que a fabricação de microestruturas por ablação direta pode 

ser utilizado para a fabricação de estruturas mais complexas, devido ao fato deste 

tipo de usinagem manter a proporção nas cavidades geradas. 

As amostras das Figuras 19, 20, 21, 22, 23 e 24 foram fabricadas através 

da ablação direta em lâminas de vidro sodo-cálcico com diferentes larguras e 

profundidades. As canaletas obtidas mostram que para profundidades superiores a 

150 m não são obtidas com ablação direta, pois como pode ser visto nas figuras, 

parte do material sodo-cálcico fica depositado dentro da microcavidade.  

 

Figura 19 - Canaletas usinadas por ablação laser em placas de vidro sodo-cálcico com 53 m 

de largura e 73 m de profundidade: a) Vista superior, (b) Vista lateral; imagens obtida através 

de microscopia ótica; amplificação de 80x 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 20 - Canaletas usinadas por ablação laser em placas de vidro sodo-cálcico com 114 m 

de largura e 90 m de profundidade: a) Vista superior, (b) Vista lateral; imagens obtida através 

de microscopia ótica; amplificação de 60x 

 

3  

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 21 - Canaletas usinadas por ablação laser em placas de vidro sodo-cálcico com 171 m 

de largura e 361 m de profundidade: a) Vista superior, (b) Vista lateral; imagens obtida 

através de microscopia ótica; amplificação de 80x 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 22 –Canaletas usinadas por ablação laser em placas de vidro sodo-cálcico com 214 m 

de largura e 558 m de profundidade: a) Vista superior, (b) Vista lateral; imagens obtida 

através de microscopia ótica; amplificação de 60x 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 23 -– Canaletas usinadas por ablação laser em placas de vidro sodo-cálcico com 

221 m de largura e 417 m de profundidade: a) Vista superior, (b) Vista lateral; imagens obtida 

através de microscopia ótica; amplificação de 60x 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 24 – Canaletas usinadas por ablação laser em placas de vidro sodo-cálcico com 330 m 

de largura e 156 m de profundidade: a) Vista superior, (b) Vista lateral; imagens obtida 

através de microscopia ótica; amplificação de 60x 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

As canaletas foram obtidas utilizando os parâmetros de linhas e colunas 

mostrados na Tabela 3.  

 

Tabela 3 – Valores das linhas (Li), colunas (C), largura (L), profundidade (P) e as razões largura 

pelo número de linhas e profundidade pelo número de colunas, para amostras do tipo canaleta 

microusinadas por ablação direta 

Amostra Linhas 

Li 

Colunas 

C 

L (m) 

 

P (m) Razão  

L (m)/Li 

Razão  

P (m)/C 

Canaleta 7 (Figura 19) 5 8 53 73 10,6 9,2 

Canaleta 8 (Figura 20) 12 9 114 90 10,0 9,5 

Canaleta 9 (Figura 21) 18 35 171 361 9,5 10,3 

Canaleta 10 (Figura 22) 20 55 214 558 10,7 10,1 

Canaleta 11 (Figura 23) 22 42 221 417 10,0 9,9 

Canaleta 12 (Figura 24) 33 15 330 156 10,0 10,4 

Fonte: Autoria própria. 
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Os valores da razão da largura (L) em relação ao número de linhas (Li), e 

da razão profundidade (P) em relação ao número de colunas (C), possuem 

aproximadamente a mesma magnitude - o valor médio da razão largura pelo número 

de linhas foi de (10,1±0,4) m/Li e o valor médio da razão profundidade por número 

de colunas foi de (9,9±0,5) m/C. 

 

3.2 MICROUSINAGEM POR INCIDÊNCIA LASER E CORROSÃO 

QUÍMICA 

 

Esta seção apresenta as microestruturas gravadas por microusinagem 

laser fs em estruturas planares (placas de vidro sodo-cálcico) seguida de corrosão 

química.  

 

3.2.1 Canaletas 

 

As microcavidades de superfície do tipo canaleta são produzidas em 

lâminas de microscópio sodo-cálcico usando a técnica de irradiação por laser de fs. 

A velocidade foi variada de 0,5 a 1 mm/s.  

Para a produção dessas microestruturas do tipo canaletas, foi utilizado 

procedimento similar ao da produção de microestruturas do tipo canaletas descrito 

em 3.1, com separação entre as linhas de 0,5 m, seguida de corrosão química por 

HF, produzindo assim canaletas de maior largura e profundidade.  

O código do programa para a usinagem da microcavidade do tipo do tipo 

canaleta, encontra-se no apêndice. 

Para a corrosão com HF, as amostras são gravadas em lâminas de 

microscópio de vidro sodo-cálcico (Corning®, 2947), constituídas de: 73 SiO2, 14 

Na2O, 7 CaO, 2 Al2O3, 4 MgO (TED PELLA INC) com uma pequena porcentagem de 

K2O, SO3, Fe2O3 e TiO2, em sua soma teremos menos de 1% de todos os elementos 

presentes na amostra. Na, Ca, Mg e outros são presentes no vidro como íons na 

estrutura cristalina de SiO2.  

Na corrosão com HF foi utilizado um agitador de ondas de ultrassom 

(Unique, USC 1400), para aumentar o fluxo de ácido na microcavidade. A 

representação esquemática do processo de banho, onde a amostras estão imersas 
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pode ser vista na Figura 25. As medidas de largura da microcavidade foram obtidas 

utilizando um microscópio ótico após o final do procedimento FLICE.  

As amostras irradiadas com laser de fs foram submersas em solução de 

1% de HF a 22 ºC e pressão atmosférica. Após 20 min, as amostras são removidas 

da solução e mergulhado em NaOH (2 mol/L) durante 5 min para neutralizar a 

reação, e posteriormente lavadas com água destilada. As amostras foram 

analisadas com um microscópio ótico. Após o processo descrito, algumas amostras 

foram corroídas por mais 20 min a fim de continuar o processo de aprofundamento 

da microcavidade. As amostras foram novamente  analisadas com um microscópio 

ótico. 

 

Figura 25 – Diagrama esquemático da fabricação de microcanais, onde a amostras estão 

imersas em HF sobre um aparelho de ultrassom 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Foram construídas microcavidades do tipo canaleta com diferentes 

tamanhos. Os parâmetros para produção de cada canaleta são mostrados na 

Tabela 4.  

As larguras das canaletas antes da corrosão foram obtidas através das 

imagens adquiridas por microscópio ótico (vide Figuras 26-30). Os valores obtidos 

da razão largura da microcavidade pelo número de linhas antes da corrosão são 

aproximadamente constante, tal como os valores obtidos para a gravação de 

microestruturas do tipo linhas. O valor da razão média da largura pelo número de 

linhas foi de (15,1±1,3) m/Li. Este valor é maior que o obtido para a razão média 

das microestruturas do tipo linhas de (10,1±0,4) m/Li. Esta variação se deve devido 
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ao fato de existir um intervalo entre cada exposição, que é a separação entre linhas, 

para a gravação das canaletas.  

 

Tabela 4 – Valores das energias (E) utilizadas na gravação das canaletas, número de linhas (Li) 

e colunas (C), separação entre linhas (S), largura (L) antes da corrosão química e a razão entre 

a largura e o número de linhas para amostras do tipo canaleta microusinadas por ablação e 

corrosão química  

Fonte: Autoria própria. 

 

3.2.1.1 Resultados 

 

Nas Figuras 26 a 29 são mostradas as diferenças entre as imagens 

obtidas com o foco próximo à superfície e próximo à parte inferior da estrutura. 

Nestas fotos é possível ver as ranhuras melhoradas pela corrosão após a exposição 

ao HF. Algumas áreas foram mais danificadas do que outras devido ao processo 

não controlado de imersão da amostra.  

As imagens mostradas nas Figura 26(a) e Figura 26(b) foram adquiridas 

após a exposição da canaleta número 1 nao HF. A Figura 27 mostra a evolução da 

canaleta número 2 em função do tempo.  

 

Amostra Energia  

E (J) 

Linhas 

L 

Colunas 

C 

Separação 

entre linhas  

S (m) 

Largura 

L (m) 

Razão 

L (m)/Li 

Canaleta 01 
(Figura 26) 10 10 21 0,5 - - 

Canaleta 02 
(Figura 27) 10 3 21 0,5 50 16,6 

Canaleta 03 
(Figura 28) 10 5 21 0,5 70 14,0 

Canaleta 04 
(Figura 29) 10 2 21 0,5 30 15,0 

Canaleta 05 
(Figura 30) 10 10 21 0,5 - - 
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Figura 26 - Canaleta com 198 m de largura usinada por ablação laser seguida de corrosão 

química em placas de vidro sodo-cálcico: (a) foco na superfície e (b) foco no fundo da 

microcavidade. Imagens obtida através de microscopia ótica. Vista superior 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

As Figuras 27 e  28 mostram as fotografias das canaletas número 2 e 3 

respectivamente (dados são listados na Tabela 5). Pode ser visto pelas figuras a 

evolução do processo de corrosão em função do tempo. Imagens em (a), (b) e (c) 

foram tomadas após a ablação direta, após 20 min de exposição ao HF e 40 min no 

processo de corrosão em HF, respectivamente. As imagens com o foco na parte 

inferior da estrutura mostram a progressão não controlada do tratamento com ácido 

HF. 

 

Figura 27 - (a) Canaleta com 50 m de largura usinada por ablação direta em placa de vidro 

sodo-cálcico, seguida de corrosão química HF, pelos intervalos de tempo de (b) 20 min 

(110 m de largura) (c) 40 min de corrosão (180 m de largura). Imagens obtida através de 

microscopia ótica. Vista superior  

 

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 28 - Canaleta com 70 m de largura usinada por ablação direta em placa de vidro sodo-

cálcico, seguida de corrosão química HF, pelos intervalos de tempo de (b) 20 min (140 m de 

largura) (c) 40 min de corrosão (150 m de largura). Imagens obtida através de microscopia 

ótica. Vista superior 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

A variação da velocidade de gravação influência a qualidade da amostra 

final, as amostras gravadas em velocidades menores têm um aspecto de melhor 

regularidade, conforme as Figuras 29 (canaleta número 4).  

O tempo de exposição ao HF, pode influênciar diretamente nas 

características da regularidade nas bordas da amostra, como mostram as figuras, ou 

seja, como a corrosão não é perfeitamente controlada, acaba gerando 

irregularidades das bordas e no interior da microcavidade. Na superfície ocorrem o 

problema das bolhas, inerentes ao processo de corrosão. Quanto ao número de 

linhas e colunas, esses parâmetros permitiram, principalmente, prever a largura e a 

profundidade das amostras, portanto, quanto maior o número de linhas e colunas, 

mais larga e profunda será a microcavidade. 

Especificamente para a profundidade foi encontrado um limitador para a 

ablação direta, pois o material que é expelido no momento da passagem do laser, 

fica acumulado no interior da mesma. Com a corrosão química parte deste material é 

removido, mas devido a características físicas (composição do material vítreo, sodo-

cálcico) e tamanhos diminutos das microcavidades, esse processo de retirada de 

material excedente não se mostrou muito eficiente. 

A energia e a relação ao número de linha e coluna com que as amostras 

são gravadas são os fatores mais importantes, pois estão diretamente 

correlacionadas com a espessura da região material alterada com a exposição laser 

e assim produz maiores ou menores canais durante a escrita. 
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A Figura 30(a) mostra a imagem com o foco na superfície de uma 

canaleta usinada pela técnica do FLICE em placa de vidro sodo-cálcico, com 

236 m de largura (canaleta número 5). A Figura 30(b) mostra a imagem da mesma 

canaleta com foco no interior. A profundidade de 184 m foi obtida através de 

imagen da vista lateral da microcavidade (Figura 30(c)). 

 

Figura 29 - (a) Canaleta com 30 m de largura usinada por ablação direta em placa de vidro 

sodo-cálcico, seguida de corrosão química HF, pelos intervalos de tempo de (b) 20 min 

(110 m de largura). Imagens obtida através de microscopia ótica. Vista superior 

 

  

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 30 - Canaleta com 236 m de largura e 184 m de profundidade usinada por ablação 

direta em placa de vidro sodo-cálcico, seguida de corrosão química HF. Imagens obtida 

através de microscopia ótica: (a) Vista superior na superfície. (b) Vista superior em 

profundidade. (c) Vista lateral 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Os parâmetros das canaletas usinadas, como energia e velocidade estão 

mostradas na Tabela 5. A tabela também mostra os dados de tempo de corrosão, 

comprimento da área inicial e final e a taxa de corrosão. Através desses parâmetros 

verifica-se que o comportamento está diretamente relacionado à velocidade de 

gravação, ao tempo de exposição ao HF, ao número de linhas e colunas da 

estrutura, da energia de gravação e a razão entre o comprimento da microcavidade 
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e o tempo no HF. Essa razão é a taxa de corrosão média, que foi obtida através da 

subtração da largura da cavidade final pela largura da cavidade inicial dividida pelo 

tempo de corrosão; o valor médio obtido foi de (3,1±1,0) m/ min. 

 

Tabela 5 – Valores das energias (E), velocidade (v), tempo de corrosão (T), largura inicial 

(L inicial), largura final (L final) e taxa de corrosão para as canaletas produzidas por FLICE 

Amostra 
Energia 

E (J) 

Velocidade 

v (mm/s) 

Tempo 

HF 

T (min) 

L inicial (m) L final (m) 

Taxa de 

corrosão  

T (m/ min) 

Canaleta 01 
(Figura 26) 10 1 40 - 198 - 

Canaleta 02 
(Figura 27) 10 1,0 40 50 180 3,3 

Canaleta 03 
(Figura 28) 10 1,0 40 70 150 2,0 

Canaleta 04 
(Figura 29) 10 0,5 20 30 110 4,0 

Canaleta 05 
(Figura 30) 10 1,0 50 - 236 - 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

3.2.3 Canais 

 

As microcavidades internas do tipo canais são produzidas em lâminas de 

microscópio sodo-cálcico usando a técnica de irradiação por laser de fs. Para a 

produção dessas microestruturas do tipo canais, foi utilizado o aprimoramento do 

procedimento da produção de microestruturas do tipo canaletas, produzindo assim 

canais com estruturas em profundidade.  

Na produção de canais o nanoposicionador foi programado para 

movimentação XYZ, em diferentes velocidades. Após a exposição ao laser, a lâmina 

foi imersa em HF para efetuar a abertura da microcavidade.  

O código do programa para a usinagem da microcavidade do tipo canal, 

composta por 1 linha e 21 colunas, encontra-se no apêndice. 
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3.2.3.1 Resultados 

 

Microcavidades internas do tipo canais foram fabricadas pela técnica do 

FLICE. Canais de diferentes larguras foram usinadas e expostas ao tratamento com 

ácido HF. As Figura 31 (a), (b), (c) e (d) mostram as imagens obtidas através de 

microscopia ótica.  

 

Figura 31 - Canais usinados por ablação laser seguida de corrosão química em placas de vidro 

sodo-cálcico: (a) 536 m de largura, (b) 144 m de largura, (c) 835 m de largura, (d) e 516 m 

de largura. Imagens obtida através de microscopia ótica. Vista superior com foco na superfície 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Os resultados mostraram que estruturas de microcavidade internas do 

tipo canais, não são corroídas de maneira eficiente, pois o material proveniente da 

corrosão fica acumulado no interior da microcavidade devido as suas diminutas 

dimensões. Foram obtidas estruturas com larguras entre 144 m e 835 m. 

 

3.2.4 Áreas 

 

Para a produção de microestruturas em grandes áreas foram utilizados os 

conhecimentos adquiridos durante a produção das microestruturas do tipo linhas e 

canaletas, descritos nos subitens 3.1 e 3.2, com posterior corrosão química, FLICE. 

Entretanto, no caso da produção das microestruturas do tipo áreas não houve a 
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ablação do material vítreo mas sim somente a alteração do índice de refração para 

posterior corrosão. O processo de microusinagem é composto por uma sequência 

de movimentos baseada em linhas e colunas. Estas a área da estrutura fique mais 

sensibilizada para a corrosão química utilizando HF. O código do programa para a 

usinagem da microcavidade do tipo área , composta por 21 linhas e 11 colunas, 

encontra-se no apêndice. 

As Figuras 32 (a)-(c) mostram a representação esquemática das regiões 

de índice de refração alteradas pela interação do laser de fs com a matéria vítrea 

(estas regiões estão apresentadas na Figura 32 (d) como linhas); as regiões fora 

dessas interações não sofreram alteração de índice de refração. A Figura 32 (e) 

mostra uma representação do resultado desta interação após a corrosão química. 

 

Figura 32 – (a)-(c) Representação esquemática da fabricação de áreas através da exposição ao 

laser de fs seguida de corrosão química; (d) no diagrama as linhas representam apenas a 

região de mudança do índice de refração do material pelo laser de fs; (e) representação final da 

área produzida após a corrosão 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Para a produção das microcavidades do tipo área na superfície, as 

lâminas foram fixadas no nanoposicionador e expostas ao laser fs, focalizados na 

lâmina por pela objetiva de 10 X. A lâmina de vidro é movida conforme a 
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programação do nanoposicionador. A separação entre linhas utilizada foi de 0,5 m. 

Os valores utilizados para a energia do laser, as dimensões das colunas e linhas, 

bem como o comprimento inicial das amostras de área produzidas por FLICE são 

mostrados na Tabela 6. A razão média obtida entre a largura inicial e o número de 

linhas foi de (6,1±0,5) (m)/Li. 

 

Tabela 6 – Valores das energias (E), linhas (Li), colunas (C), comprimento inicial (Li) e a razão 

entre a largura e as linhas, das microestruturas do tipo áreas produzida pela técnica FLICE em 

placas de vidro sodo-cálcico 

 

Amostra Energia  

E (J) 

Linhas 

Li 

Colunas 

C 

Largura  

L (m) 

Razão 

L (m)/Li 

Área 1 10 21 11 125 5,9 

Área 2 4 21 10 114 5,4 

Área 3 10 21 12 137 6,5 

Área 4 10 21 12 137 6,5 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.2.4.1 Resultados 

 

Neste item são apresentados os resultados obtidos na produção de linhas 

utilizando a técnica de microusinagem por irradiação com laser de fs seguida de 

corrosão química – FLICE. Para aumentar o efeito da corrosão ácida nas amostras 

de vidro sodo-cálcico, foi realizada a exposição ao laser de fs sem provocar ablação. 

Nesse processo a energia, a velocidade de translação e frequência foram mantidas 

constantes, 0,2 J, 0,5 mm/s, 100 Hz, respectivamente. O resultado de uma das 

amostras, antes da corrosão ácida, é mostrado na Figura 33, a seção transversal da 

área afetada apresenta 1020 m largura e 545 m de profundidade. 

A Figura 34 apresenta a amostra, após mergulhada no banho de HF. 

Percebe-se corrosão homogênea por toda a superfície superior do vidro, porém sem 

alteração significativa na área interna exposta pelo laser fs.  

Microcavidades foram gravadas com energia, velocidade de corte e 

frequência constantes, 0,8 J, 0,5 mm/s, 100 Hz, respectivamente. As Figuras 35(a) 

e (b) mostram as linhas, que formam as áreas, fabricadas sobre uma lâmina de vidro 

em camada única antes da corrosão química. Pode ser observado que energias 
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maiores produzem amostras com microcavidade parcial fabricada por ablação direta 

na superfície.  

Amostras com lacunas maiores entres as linhas foram fabricadas, 

utilizando uma energia menor, de 0,2 J e mantendo as mesmas velocidades e 

taxas de repetição. Posteriormente, estas amostras foram inseridas em ácido 

fluorídrico. A Figura 36(a), (b) e (c) mostra áreas (diferentes amostras) afetadas pela 

exposição laser após diferentes tempos de exposição ao HF. 

 

Figura 33 - Placa de vidro sodo-cálcico com a área afetada pela exposição laser. Imagen obtida 

através de microscopia ótica. Vista lateral  

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 34 - Área de 124 m de comprimento por 125 m de largura usinada por ablação laser 

seguida de corrosão química em placas de vidro sodo-cálcico: (a) Vista superior com foco na 

superfície; (b) Vista lateral. Imagens obtida através de microscopia ótica. Vista superior com 

foco na superfície 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 35 - Áreas compostas por linhas em camada única usinadas por ablação laser em 

placas de vidro sodo-cálcico antes da corrosão química HF: (a) área de 114 m de 

comprimento por 107 m de largura; (b) área de 137 m de comprimento por 128 m de largura 

de largura. Imagens obtida através de microscopia ótica. Vista superior  

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 36 – Diferentes amostras de áreas compostas por linhas em camada única usinadas por 

ablação laser em placas de vidro sodo-cálcico após corrosão química HF para tempos de (a) 

10 min, (b) 20 min e (c) 40 min. Imagens obtida através de microscopia ótica. Vista superior 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

As microcavidades obtidas pelos métodos de escrita direta e pelo FLICE 

em material vítreo planar demonstram que dependendo da estrutura a ser obtida, 

linhas, canaletas ou grandes áreas, uma dessas técnicas pode ser mais eficiente.   
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4 MICROCAVIDADES EM FIBRAS ÓTICAS 

 

 

 

 

Este capítulo apresenta as microcavidades gravadas em fibras óticas, a 

descrição da metodologia e os resultados obtidos. As microcavidades em fibras 

óticas são microusinadas com o auxílio de FBGs. 

 

4.1 Redes de Bragg 

 

As FBGs utilizadas neste trabalho foram gravadas em fibra monomodo 

(Draka®, G.652) e em fibra fotosensível (Thorlabs®, GF-1). Para gravação das FBG 

foi utilizado o laser de excímero KrF (Coherent®, Xantos XS 500, operação em 

248 nm), com energia de pulso de 6 mJ e taxa de repetição de 250 Hz e máscaras 

de fase com períodos de 1060 nm a 1075,5 nm. A monitoração foi realizada 

utilizando o interrogador de FBG (Micron-Optics, SM125) com 1 canal, faixa de 

operação entre 1520 nm e 1570 nm e resolução de 5 pm. O sistema de 

deslocamento é composto por um módulo de translação (Thorlabs®, DTSA02) 

atuado por um motor (Thorlabs®, Z825B). 

O laser de excímero KrF possui ajuste da taxa de repetição de pulso entre 

1 Hz e 500 Hz, pulsos com duração de 5 ns, fornecimento de energia entre 3 mJ/por 

pulso e 14 mJ/por pulso e o feixe de saída apresenta dimensões de 3x6 mm. Um 

computador pessoal portátil é utilizado para os controles, por meio de um programa 

específico do fabricante do laser, do interrogador de FBG e do módulo de 

translação.  

A Figura 37 mostra o sistema experimental usado para gravação de 

FBGs. O módulo de translação utilizado permite gravar redes mais longas, através 

do deslocamento de um dos espelhos montado sobre o módulo de translação, o qual 

provoca a varredura do feixe de luz incidente na máscara de fase.  

As máscaras de fase (Ibsen®, +1/-1 order phase masks) têm 

comprimento de onda de operação em 248 nm e apresentam comprimento de 

10 mm ou 20 mm. 
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Figura 37 - Sistema de gravação de FBG com o laser de excímero KrF. (a) Vista lateral. (b) Vista 

superior. (c) Diagrama esquemático do sistema 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

O laser KrF emite por uma abertura localizada na sua parte frontal 

superior. Esse feixe de UV é então direcionado por dois espelhos planos idênticos, 

passa por um obturador ajustável para o comprimento da rede de Bragg (≤3 mm 

para gravação sem translação de espelho. Um espelho plano, direciona o feixe até a 

máscara de fase. Esse espelho está montado em um modulo de translação e assim 

é possível gravar redes mais longas que a largura do feixe do laser (>3 mm). No 

presente trabalho, normalmente as redes longas apresentam 10 mm de 

comprimento. 

As redes longas ( 10 mm) foram obtidas pela técnica de gravação com 

deslocamento do feixe UV sobre uma máscara de fase. O princípio consiste em 

focalizar o laser UV (ponto focal com 3 mm de diâmetro), por meio de uma lente 

cilíndrica, no núcleo da fibra posicionada próxima à máscara de fase. O laser UV é 

deslocado ao longo da máscara de fase por um espelho posicionado em um estágio 

de translação motorizado. As velocidades das varreduras e as energias dos pulsos 
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do laser podem ser modificadas para obter redes específicas. A velocidade da 

varredura do laser UV otimizada para a gravação das FBGs longas deste trabalho foi 

de 0,03 mm/s. 

Através do controle de velocidade e de aceleração do estágio de 

translação em conjunto com a potência do laser, ajusta-se a fluência aplicada à fibra 

no processo de gravação da rede. A lente cilíndrica focaliza o feixe laser sobre a 

máscara de fase. Normalmente não são utilizados valores específicos para a 

fluência, pois experimentalmente interessa somente a amplitude espectral resultante 

na FBG. Assim a interrupção da gravação é controlada manualmente, assim que o 

espectro de reflexão atinja a amplitude de interesse (-20 dB). 

A gravação de redes de Bragg também pode ser feita utilizando-se o laser 

de excímero ArF emitindo a 193 nm (Coherent®, Xantos XS 500 ArF) e máscaras de 

fase com períodos de 1060 nm a 1075,5 nm. O laser de excímero ArF possui ajuste 

da taxa de repetição de pulso entre 1 e 500 Hz, pulsos com duração de 5 ns, energia 

entre 3 e 8 mJ por pulso e feixe de saída com dimensões de 3x6 mm.  

No processo de caracterização da FBG, foi utilizado um analisador de 

espectro ótico (OSA) (Yokogawa, AQ6375) com 50 pm de resolução, banda de 

operação entre 1200 nm e 2400 nm, circulador ótico e fonte de luz banda larga (ASE 

Amonics ALS 10 M) na banda do IR para acompanhar o espectro da rede. 

O processo de gravação no laser ArF é semelhante à técnica de gravação 

que utiliza o laser de KrF conforme mostra a fotografia na Figura 38. 

 

Figura 38 - Sistema de gravação de FBG utilizando o laser de excímero ArF 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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O comprimento estimado das FBGs varia de 3 mm a 10 mm e o tempo 

total da exposição variou entre 1 min e 5 min, dependendo da amplitude espectral 

e/ou comprimento desejado para a rede. 

 

4.2 MICROUSINAGEM POR INCIDÊNCIA LASER: FIBRAS ÓTICAS 

 

Para produzir a microcavidade, FBG foi previamente fixada, sem tensão, 

em uma lâmina de vidro com adesivo de cianoacrilato, a fim de estabilizar 

mecanicamente a fibra durante a fabricação do sensor.  

O espectro da rede foi monitorado durante todo o tempo de cura do 

adesivo, e os resultados não mostraram variações que pudessem estar associadas 

à deformação no sensor. As extremidades da FBG foram marcadas com tinta (ver 

esquema na figura 39).  

Durante o processo de fabricação, a montagem ótica completa - fibra 

ótica e a lâmina de vidro - é movida em relação ao ponto focal do laser. Através do 

monitoramento do espectro de reflexão destas redes pode-se verificar o 

seccionamento do núcleo.  

 

Figura 39 - Montagem ótica (fibra ótica e a lâmina de vidro) 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

A figura 40 mostra à configuração experimental, equivalente a utilizada na 

seção 3.1. para o registro de microcavidades. A montagem ótica é movida em um 

movimento contínuo utilizando nanoposicionador. Todas as microcavidades deste 

trabalho foram microusinadas com a velocidade de 2 mm/s. 
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Figura 40 -Diagrama esquemático do sistema de microusinagem para fabricação de 

microcavidades 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

As microcavidades são fabricadas próximas ao meio da FBG original por 

ablação ótica de pulsos de fs. A exposição do raio laser é controlada pelo obturador 

mecânico. As microcavidades são produzidas nas fibras óticas por dois processos 

diferentes; as microcavidades resultantes apresentam diferentes formas, 

nomeadamente microcavidades em forma de U e em V. O foco do laser de fs é 

alinhado manualmente no meio da FBG, ao longo do eixo Z, com o auxílio de 

marcas de tinta na fibra. 

 

4.3 MICROCAVIDADE COM PERFIL EM U 

 

O processo para inscrever a microcavidade em forma de U consiste em 

remover o material no centro da fibra. Isso é feito ajustando o ponto focal do laser na 

superfície do vidro fora da fibra e movendo a montagem ótica - fibra ótica e lâmina 

de vidro - em um movimento transversal cruzando a fibra na região central. O 

processo detalhado para fabricar microcavidades consiste inicialmente no 

alinhamento do ponto laser fs com o núcleo da fibra; o foco do laser é ajustado 
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manualmente na superfície da lâmina de vidro, fora da região da fibra ( 

Figura 41(a)). Esta posição é atingida ao visualizar a dispersão da luz causada pela 

ablação do material na superfície do vidro.  

 

Figura 41 - Técnica de microusinagem para microcavidades em forma de U; a linha pontilhada 

vermelha mostra a trajetória do ponto central da fibra: (a) ajuste manual na superfície da 

lâmina de vidro, fora da região da fibra; (b) movimento de montagem ótica ao longo do eixo X; 

(c) foco do laser no núcleo da fibra; (d) posição final. A linha pontilhada vermelha mostra a 

trajetória do ponto central da fibra 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

A partir deste ponto, a montagem ótica é movida de volta ao longo do 

eixo X, 62,5 m (aproximadamente a posição do núcleo), de forma que o núcleo 

esteja alinhado com o ponto do laser (Figura 41(b)); é a posição inicial da 

microusinagem. Então, o conjunto ótico é movido ao longo do eixo Y em um 

movimento contínuo usando o nanoposicionador, em uma única passagem. A 

trajetória do movimento do ponto central da fibra é mostrada na figura 41(b) pela 
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linha vermelha pontilhada. Neste processo, o foco do laser passa através do núcleo 

causando a ablação (Figura 41(c)). Em seguida, o ponto de laser é retirado da fibra 

e o nano posicionamento é parado - posição final (Figura 41(d)). O código do 

programa para a usinagem da microcavidade do tipo U encontra-se no apêndice. O 

diagramaDiagrama esquemático de como o ponto de laser afeta a fibra no processo 

de ablação é mostrado na Figura 42. 

 

Figura 42 -Diagrama esquemático da interação laser com a fibra para gravação de 

microcavidades com perfil em U. Vista lateral 

 

Fonte: Autoria própria 

 

4.3.1 Resultados 

 

Na Figura 43 podem ser vistas nas imagens obtidas através de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) as amostras de microcavidade em U na 

fibra ótica, vista lateral com magnificação de 800x e magnificação de 300x, 

respectivamente. 

 

Figura 43 - Imagem obtida através do MEV da fibra ótica com microcavidade em U. Vista 

lateral. (a) Magnificação de 800x. (b) Magnificação de 300x 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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Nas Figuras 44(a) e (b) podem ser vistas as imagens obtidas através de 

microscopia ótica das amostras de microcavidade em U na fibra ótica, vista lateral e 

superior, respectivamente. 

 

Figura 44 - Imagem obtida através de microscopia da fibra ótica com microcavidade em U.       

(a) Vista superior. (b) Vista lateral 

 

 

 (a) 

 

(b) 

Fonte: Autoria própria 

 

4.4 MICROCAVIDADE COM PERFIL EM V 

 

O processo de microusinagem de microcavidades em forma de V é 

diferente do utilizado para a produção da forma U, utilizando uma montagem similar. 

A técnica para inscrever a microcavidade consiste em ajustar o ponto focal do laser 

na superfície da fibra e mover a montagem ótica em um movimento composto 

transversal e longitudinal. Primeiro, o processo detalhado de fabricação de 

microcavidades consiste no ajuste manual do foco do laser na superfície do vidro. 

Depois, o nanoposicionador é movido para trás, 125 m, a fim de alinhar o ponto 

focal do laser para fora da fibra ótica (Figura 45). Então, o nanoposicionador move a 

montagem ótica ao longo do eixo Y para o lado oposto do ponto focal do laser 

(Figura 38) - a fibra ótica intercepta o ponto focal do laser.  
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Sequencialmente, a montagem ótica é movida ao longo do eixo X 10 m 

na direção do ponto focal do laser. Essa mudança é escolhida para induzir a 

sobreposição da área afetada. A montagem ótica é movida de volta ao longo do eixo 

Y - a fibra ótica cruza o ponto do laser pela segunda vez. Este procedimento é 

repetido até que o núcleo da fibra seja cortado. O processo é monitorado pelo 

espectro refletido da FBG até que a intensidade do pico caia para a metade do sinal 

inicial. Em seguida, o obturador do feixe de laser é fechado, o que significa que o 

material do núcleo de fibra é removido.  

A largura da microcavidade na superfície da fibra aumenta após cada 

sequência de movimentos. As trajetórias dos movimentos compostos são mostradas 

na Figura 45(b) e 45(c) pelas linhas pontilhadas vermelhas. A figura 45(d) mostra a 

posição final do movimento composto. 

Para criar estruturas com maior comprimento de microcavidades, a 

mesma metodologia é implantada pela adição de movimento de montagem ótico 

deslocado ao longo do eixo Z de 10 m. Este processo permitiu a microusinagem de 

microcavidades com o dobro do comprimento. 

Nessa técnica de fabricação de microcavidade, há monitoração espectral 

das FBGs posicionadas nas extremidades do segmento de fibra sob ablação a laser. 

Varia-se a profundidade de focalização do laser sobre a fibra em movimento 

contínuo, enquanto o espectro refletido da FBG (posicionada após a microcavidade) 

é monitorado.  

Para ter certeza que o núcleo da fibra foi seccionado, foi utilizada uma 

FBG gravada na própria fibra a fim de verificar o corte através da monitoração do 

espectro de reflexão da rede. O qual é atenuado ou desaparece após o 

seccionamento do núcleo. O código do programa para a usinagem da microcavidade 

do tipo V encontra-se no apêndice. 

Cavidades com diferentes perfis foram microusinadas em fibras óticas. 

Uma dessas microestruturas mostra um perfil transversal em V e são fabricadas em 

fibra monomodo através da técnica de escrita direta. A largura do pulso do laser é de 

100 fs e a energia usada é de 100 nJ por pulso. O feixe de laser foi focalizado na 

amostra através de uma objetiva de microscópio de 20 X, NA de 0,25.  
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Figura 45 - Processo de ablação da microcavidade FP FBG para o processo para a técnica de 

fabricação de microcavidades em forma de V: (a) o foco do laser na parte superior da fibra 

ótica. (b) o conjunto é movido para o centro de fibra. (c) os pontos de laser se sobrepõem. (d) 

posição final da montagem ótica 

 

Fonte: Autoria própria 

 

O perfil V se refere à forma como foi fabricada a microcavidade. Primeiro 

o foco do laser é ajustado na superfície da fibra e depois o movimento é em relação 

ao centro da fibra (núcleo). Este procedimento faz com que a superfície da fibra 

tenha uma abertura maior que a do núcleo, formando, portanto, a estrutura V. A 

Figura 46 mostra a exposição do feixe laser em movimento da superfície superior 

para o interior da fibra e o perfil formado na fibra ótica. 



68 
 

Figura 46 -Diagrama esquemático da interação laser com a fibra para gravação de 

microcavidades com perfil em V. Vista lateral 

 

Fonte: Autoria própria 

 

4.4.1 Resultados 

 

A Figura 47 mostra a imagem obtida através do MEV da fibra ótica com 

microcavidade em V em vista lateral, com duas magnificação de (a) 824x e (b) 420x.. 

 

Figura 47 - Imagem obtida através do MEV da fibra ótica com microcavidade em V. Vista lateral. 

(a) Magnificação de 824x. (b) Magnificação de 420x 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Estas microcavidades foram construídas para o desenvolvimento de 

sensores multiparâmetros com dectecção de índice de refração. O próximo capítulo 

descreve as caracterizações obtidas para o desenolvimento de sensores.  
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5 SENSORES BASEADOS EM MICROCAVIDADES EM ESTRUTURAS 

PLANARES E FIBRAS ÓTICAS 

 

 

 

 

Nesta sessão são descritas as aplicações das microcavidades obtidas 

através da microusinagem laser fs em fibras óticas e em estruturas planares, como 

sensores de força, temperatura e índice de refração. 

 

5.1 SENSORES BASEADOS EM ESTRUTURAS PLANARES 

 

5.1.1 Célula de carga T 

 

Sensores de carga apresentam variação no seu sinal de saída 

proporcional ao carregamento. Um sensor de carga ótico, caracterizado por 

estruturas planares com diferentes áreas em associação com uma FBG, foi 

desenvolvido com o objetivo de analisar as diferentes sensibilidades manifestadas 

na rede de Bragg em função da variação da posição da aplicação de cargas 

transversais sobre o sistema.  

Na Figura 48(a) está representado o presente dispositivo, podendo ser 

identificada a microcavidade em forma de T e a fibra com a FBG sensora. Esta 

forma em T proporciona ao sensor três diferentes regiões para interação com a fibra 

sensora, permitindo assim maior intensidade de carga sobre o sensor. Figura 48(b) 

mostra a vista lateral do sistema, com a microcavidade e a fibra ótica embutida. 

Na construção do sensor de carga, foram utilizadas amostras de lâminas 

de microscópio de vidro de sodo-cálcico (Corning ®, 2947). As lâminas de vidro são 

cortadas e expostas a pulsos de laser fs. A lâmina de vidro foi movimentada 

utilizando um nanoposicionador. 

A técnica de gravação foi baseada em movimentos compostos de linha e 

coluna, para ablação direta das canaletas escritas em um movimento contínuo. Os 

movimentos compostos produzem canaletas com separação de 10 m entre as 

linhas e as colunas. 
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Após o término da exposição, as amostras foram mergulhadas em 

solução de HF a 1 % a 22 ºC à pressão atmosférica. As amostras foram removidas 

da solução após 10 min e mergulhadas em NaOH 2 mol/L durante 5 min para 

neutralizar a reação e posteriormente lavadas com água destilada. As amostras 

foram analisadas no microscópio ótico para determinar as dimensões resultantes.  

O código do programa para a usinagem da microcavidade do tipo 

canaleta, composta por 5 linhas e 8 colunas, encontra-se no apêndice. 

As Figuras 49(a) e (b) mostram as 3 diferentes regiões, região 1 formada 

por L1 e L2, região 2 formada por L3 e L4 e região 3 formada por L6, L5 e L3, do 

sensor de carga. A imagem obtida através de microscopia ótica mostra a primeira 

microcavidade com 354 m de largura na parte superior (L1), 791 m de 

comprimento no segmento (L2), uma segunda microcavidade com 1076 m de 

largura (L3) e 1321 m no segmento (L4). Uma terceira microcavidade foi fabricada 

com 1567 m no lado longo (L5) e 909 m para o segmento (L6). A Figuras 49(c) 

mostra o diagrama esquemático geral do sensor com as referências para os 

comprimentos em cada segmento, em visão lateral. 

Após a etapa de limpeza das amostras, a fibra ótica com uma rede de 

Bragg é introduzida na microestrutura produzida. A posição da FBG foi identificada e 

marcada na superfície da fibra para facilitar a visualização durante o ajuste da 

posição sob o microscópio. Após alinhar a FBG na região de interesse, a fibra ótica 

foi colada com resina polimérica (Norland®, NOA-68). Este tipo de resina é um 

fotopolímero líquido, incolor, com RI de 1,54. O adesivo é curado dentro de uma 

câmara de luz ultravioleta durante 120  min.  

 

Figura 48 -Diagrama esquemático da célula de carga T formada pelas microcavidades e a rede 

de Bragg. (a) Vista superior. (b) Vista lateral 

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 49 - (a) (b) Diferentes seções da célula de carga T obtidas através de microscopia ótica; 

(c) diagrama esquemático do sensor. Vista superior 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Após a cura da resina polimérica, as amostras são caracterizadas 

utilizando carga de teste (faixa de 0 N a 105 N) que são aplicadas sobre a estrutura. 

Na Figura 50(a) e (b) estão mostrados respectivamente a fotografia e o esquema do 

aparato utilizado para a caracterização da célula de carga formada pela estrutura de 

vidro e pela FBG. O aparato é constituído por uma base fixa sobre a qual deposita-

se a amostra; na parte superior há um braço articulado, ao qual são presas as 

massas responsáveis pelo carregamento sobre a amostra. 

 

Figura 50 -Célula de carga formada pelas microcavidades e a rede de Bragg: (a) Imagem dos 

sistema utilizado para a caracterização do sensor composto por uma alavanca; (b) Diagrama 

esquemático do sistema de caracterização. 

 

Fonte: Autoria própria 
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A Figura 51 mostra os espectros de reflexão da rede de Bragg inserida no 

sensor de carga, quando este é submetido a diferentes carregamentos entre 0 kg a 

10,5 kg. A linha indica onde foram obtidos as larguras de banda, 15 dB em relação à 

posição do pico. Esse valor foi escolhido por ser o de maior variação das larguras de 

banda para este sensor. 

 

Figura 51 - Espectros de reflexão da célula de carga T para diferentes carregamentos. A linha 

indica o valor de 15 dB em relação ao pico 
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A largura de banda do espectro de reflexão da FBG aumenta com a carga 

aplicada em direção transversal ao sensor. Tal variação espectral permite determinar 

a pressão quando a estrutura utilizada para caracterização for ajustada para um 

dispositivo semelhante a um diafragma. 

Na figura 52 é mostrado o gráfico de largura de banda, obtida a -15 dB da 

intensidade de pico, para diferentes cargas, 0 N a 105 N. Figura 52 mostra a 

variação da largura de banda em função da carga aplicada, em duas regiões com 

sensibilidades distintas (segmento 1 e 2). Supõe-se que as duas faixas de 

sensibilidade ocorrem devido a interação das três microcavidades, pois cada uma 

possui um volume diferente, e, portanto, cada região da rede está associada à 

diferentes distribuições de carga. Em relação à uma FBG comum para a 

monitoração de cargas este tipo de sensor oferece uma maior faixa dinâmica de 

carga em que pode ser aplicada.  
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Figura 52 - Variação da largura de banda em função da carga aplicada - regiões com 

sensibilidades distintas (segmento 1 e 2) 
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Fonte: Autoria própria 

 

Na Tabela 7 é mostrado o coeficiente angular das retas no sensor de 

carga. 

Tabela 7 – Coeficiente angular das retas no sensor de carga T 

Segmento Coeficiente angular (pm/N) 

1 12,97±0,12 

2 9,77±0,19 

Fonte: Autoria própria. 

 

5.1.2 Célula de carga I 

 

A segunda célula de carga desenvolvida sensor apresenta uma canaleta 

em forma de I. O processo de adesão foi similar ao utilizado no sensor T. Na 

Figura 53 está representado o presente dispositivo, podendo ser identificada a 

microcavidade em forma de I e a fibra com a FBG sensora. 

Na construção do sensor de carga, foram utilizadas amostras de lâminas 

de microscópio de vidro de sodo-cálcico (Corning ®, 2947) e metodologia 

equivalente a utilizada na seção 3.1. 

A técnica de gravação foi baseada no processo utilizado na cavidade em 

T. O código do programa para a usinagem da microcavidade do tipo canaleta, 

composta por 13 linhas e 13 colunas, encontra-se no apêndice. 

A largura de banda do espectro de reflexão da FBG aumenta com a carga 

aplicada em direção transversal ao sensor. Tal variação espectral permite determinar 

a pressão quando a estrutura utilizada para caracterização for ajustada para um 
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dispositivo semelhante a um diafragma. Na Figura 54 é mostrado os espectros de 

reflexão da célula de carga e na Figura 55 é mostrado o gráfico dos picos de 

intensidade em comprimento de onda, para diferentes cargas, 0 N a 200N. 

 

Figura 53 - Sensor de carga com microcavidade em forma de I e a fibra com a FBG sensora 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 54 - Espectros de reflexão da célula de carga I para diferentes carregamentos 
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Fonte: Autoria própria 

 

Figura 55 - Variação do pico de reflexão em função da carga aplicada no sensor I 
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Na Tabela 8 é mostrado o coeficiente angular das retas no sensor de 

carga I. 

 

Tabela 8 – Coeficiente angular das retas no sensor de carga I 

 Coeficiente angular (pm/N) 

CARREGAMENTO 5,59±0,29 

DESCARREGAMENTO  5,86±0,18 

Fonte: Autoria própria. 

 

5.1.3 Célula de carga de superfície 

 

Um terceiro sistema foi desenvolvido, com a fibra ótica fixada com adesivo 

na superfície do vidro com resina polimérica (SUP), para a comparação com a célula 

de carga em I, em que a fibra ótica estava inserida na microcavidade. A Figura 56 

mostra o dispositivo onde pode ser visto a fibra ótica com a FBG na superfície do 

vidro. 

 

Figura 56 - Sensor de carga baseado em uma FBG fixada na superfície do vidro (SUP) 

 

,  

Fonte: Autoria própria 

 

Na construção do sensor de carga, a fibra com a FBG é fixada no vidro e 

o sensor é então inserido no sistema mecânico da alavanca e submetido a 

aplicações de forças.  

A largura de banda do espectro de reflexão da FBG aumenta com a carga 

aplicada em direção normal ao sensor. Tal variação espectral permite determinar a 

pressão quando a estrutura utilizada para caracterização for ajustada para um 

dispositivo semelhante a um diafragma. 
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Na Figura 57 é mostrado os espectros de reflexão da célula de carga e na 

Figura 58 é mostrado o gráfico dos picos de intensidade em comprimento de onda, 

para diferentes cargas, 0 N a 200N. A histerese no carregamento e 

descarregamento pode estar associada à deformação do adesivo após o 

carregamento. Como a fibra esta fixada pelo adesivo na superfície da lâmina de 

vidro, e envolto pelo adesivo, o carregamento deforma o sistema, o que pode ser 

observado pela posição final do espectro de reflexão.  

 

Figura 57 - Espectros de reflexão da célula de carga SUP para diferentes carregamentos  
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Fonte: Autoria própria 

 

Figura 58 - Variação dos picos de reflexão em função da carga aplicada no sensor SUP 
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Fonte: Autoria própria 

 

Na Tabela 9 é mostrado o coeficiente angular das retas no sensor de 

carga de superfície. 
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Tabela 9 – Coeficiente angular das retas no sensor de carga de superfície I 

 Coeficiente angular (pm/N) 

CARREGAMENTO 28,5±0,23 

DESCARREGAMENTO  13,3±0,29 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Tabela 10 mostra uma comparação entre as sensibilidades dos 

sensores de carga obtidos. O sensor de carga baseado na microestrutura I, mesmo 

tendo menor sensibilidade, tem vantagem em relação ao sensor de carga baseado 

na microestrutura T e sensor de carga na superfície, com relação a carga máxima 

admissível (200 N), conforme mostrado da Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Sensibilidades médias dos sensores de carga 

Sensor Coeficiente angular (pm/N) Variação de carga (N) 

I 5,73±0,23 0-200 

T  11,32±0,15 0-105 

SUP 20,90±0,26 0-40 

Fonte: Autoria própria. 

 

5.2 SENSORES BASEADOS EM MICROESTRUTURAS EM FIBRAS 

ÓTICAS: DEMODULAÇÃO EM COMPRIMENTO DE ONDA 

 

Foram produzidos sensores baseados em demodulação em comprimento 

de onda utilizando microcavidades FP FBG. A metodologia utilizada e os resultados 

obtidos são descritos neste capítulo. 

 

5.2.1 Sensor FP híbrido de 10 m em fibra monomodo 

 

A microcavidade FP FBG proposta e desenvolvida foi caracterizada como 

sensor de temperatura. Para fabricação desta cavidade foram utilizados os 

procedimentos da seção 4.2 para uma cavidade em U. Para a de caracterização do 

sensor foi utilizado OSA, o circulador ótico e a ASE para acompanhar o espectro da 

rede.  

A Figura 59 mostra a configuração experimental para a caracterização 

térmica de caracterização do sensor baseada em pastilha termoelétrica Peltier (TEC 
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(Texas Instruments, TEC1–12706)). O sensor é fixado em uma lâmina de vidro e 

colocado em uma pastilha termoelétrica Peltier, que é controlada por um circuito 

eletrônico dedicado para manter a mesma temperatura em todos os experimentos. 

 

Figura 59 -Diagrama esquemático da estrutura de uma microcavidade FP FBG com 10 m. 

Vista lateral 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

A Figura 60 mostra os espectros de reflexão da FBG do sensor e depois 

deformam a microcavidade de 10 m, para a microcavidade na condição, 

preenchida por ar. No detalhe da figura há uma oscilação na linha de base, função 

de interferência. 

 

Figura 60 - Espectros de reflexão da estrutura do sensor FP FBG antes e depois da formação 

da microcavidade 
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A figura 61 mostra os espectros do sensor FP FBG, na cavidade aberta 

no ar para microcavidades em forma de U (comprimento de ~10 m), em diferentes 

temperaturas. É possível notar que na faixa de temperatura de 0 ºC a 6 ºC há uma 

mudança rápida na fase do padrão de interferência no espectro da rede.  

 

Figura 61 - Evolução do espectro de reflexão da microcavidade FP FBG, em função da 

temperatura. A rede de referência não está sujeita a variações de temperatura 
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Fonte: Autoria própria 

 

Nesta região, é possível acompanhar as mudanças pelo deslocamento do 

comprimento de onda em três pontos,     ,     e   , relacionados a picos e 

posição de vale, conforme mostra a Figura 62 para 0 ºC. As alterações dos 

espectros na faixa de 0 ºC a 6 ºC, podem estar provavelmente relacionadas à 

presença de água (umidade do ar); já que o sensor é exposto a 0 ºC e depois de 

aquecido, eventualmente acumulando água dentro da cavidade aberta e depois, 

evaporando a água. 

A figura 63 apresenta gráficos com o deslocamento das posições    , 

    e    como indicado na figura. É possível seguir o comportamento de 

deslocamento de comprimento de onda para vales e picos na região inicial, e a barra 

de incerteza é sobreposta aos pontos.  

No intervalo de 7 ºC a 23 ºC apenas o    , pode ser observado, isso 

implica que a cavidade híbrida e portanto o padrão de interferência pode ter 

aproximadamente a mesma sensibilidade a temperatura que as redes de Bragg 

nesta região. Isso pode ser explicado pelo fato do índice refração dentro da 
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microcavidade ser o ar nesta região. Este efeito não ocorre na região de 0 ºC a 6 ºC, 

provavelmente devido a mudanças no índice refração dentro da microcavidade, 

devido à presença de água, observada no processo de aquecimento. A sensibilidade 

à temperatura obtida no intervalo de 8 ºC a 22 ºC é de 8,48±0,12 pm/ºC. O valor 

obtido é menor que o da sensibilidade de uma FBG, de aproximadamente 10 pm/ºC, 

porém este valor menor pode estar associado ao fato da FBG estar fixada na placa 

de vidro, para o processo de inscrição da microcavidade na fibra.  

 

Figura 62 - Evolução do espectro de reflexão da microcavidade FP FBG, em função da 

temperatura. A rede de referência não está sujeita a variações de temperatura 
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Fonte: Autoria própria 

 

Figura 63 - Microcavidade em ar livre em forma de U FP FBG em função da temperatura: 

mudanças no comprimento de onda FBG medido em diferentes temperaturas em três pontos 
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Fonte: Autoria própria 
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A figura 64 mostra o padrão de interferência experimental para uma 

microcavidade em forma de U com ~10 m de comprimento em função da 

temperatura. Os gráficos mostram padrões de interferência na cavidade sem ruído 

em relação ao padrão de interferência para a cavidade em forma de V, figura 61 

Isso ocorre porque, como durante o experimento, uma taxa de 

amostragem mais alta em uma configuração de alcance estreito foi usada no 

processo de aquisição. A figura 64 mostra a amplitude do sinal do padrão de 

interferência no caso da cavidade em forma de U. Para cada temperatura, é possível 

seguir o deslocamento do comprimento de onda dos máximos sucessivos no padrão 

de interferência; como indicado na figura pelos picos rotulados 1, 2 e 3 

(   ,    ,    ). 

 

Figura 64 – FP FBG com microcavidade em forma de U em função da temperatura: mudanças 

no comprimento de onda FBG medido em diferentes temperaturas em três pontos 
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Fonte: Autoria própria 

 

A evolução de cada desvio de pico de interferência em função da 

temperatura da microcavidade aberta no ar é mostrada no gráfico da figura 65.  
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Figura 65 - Evolução dos picos de interferência em função da temperatura de duas 

microcavidades em forma de U-FP FBG no ar 
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Fonte: Autoria própria 

 

A Tabela 11 mostra as sensibilidades de temperatura para a 

microcavidades em forma de U FP FBG, ambas com ~10 m de comprimento, uma 

estrutura em uma configuração ao ar livre. A microcavidade ao ar livre apresenta 

aproximadamente a mesma sensibilidade de temperatura para os três máximos 

sequencial no padrão de interferência. As sensibilidades foram obtidas nas 

diferentes regiões. 

 

Tabela 11 – Coeficiente angular das interferências da cavidade no ar 

Pico Coeficiente angular (pm/ºC) 

    14,63±1,15 

     14,49±1,16 

    14,39±1,25 

Valor médio 14,39±1,18 

Fonte: Autoria própria. 

 

5.2.2 Microcavidade FP híbrida em fibra monomodo com resina 

polimérica 

 

A estrutura de uma microcavidade FP FBG, construída utilizando o 

conhecimento da seção 4.3, consiste em duas FBGs idênticas (redes sensoras) 

separadas por uma microcavidade curta (cavidade FP), esta microcavidade foi 

preenchida com polímero (NOA 68, Norland Products). A Figura 66 mostra o 
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esquema estrutural da microcavidade FP FBG e o sensor de referência. O 

comprimento da microcavidade é de cerca de 10 m, conforme estimado a partir do 

SEM e a profundidade da microcavidade FP é de cerca de 75 m, passando 

efetivamente pelo núcleo da fibra.  

O objetivo do preenchimento da microcavidade com polímero é 

caracterizar a estabilidade térmica da estrutura e poder sensoriar maiores 

temperaturas. Para caracterização utiliza-se montagem e procedimento idêntico ao 

descrito no item 5.2.4 

Para verificação da mudança na frequência do padrão de interferência, a 

variação de temperatura foi realizada para a microcavidade preenchida com resina 

fotopolimérica (NOA68). A microcavidade é preenchida com o fotopolímero líquido e 

depois é curado através de exposição à luz ultravioleta. O RI deste polímero 

fornecido pelo fabricante é de 1,54. 

A Figura 67 mostra o comprimento de onda de pico (picos 1, 2 e 3) na FP 

FBG com resina polimérica obtida quando a temperatura é alterada.  

 

Figura 66 -Diagrama esquemático da estrutura de uma microcavidade FP FBG e polímero no 

interior. Vista lateral 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 67- Espectro de interferência da microcavidade FP FBG obtida para a microcavidade de 

ar aberto e para canal preenchido com resina polimérica, com variação de temperatura 
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Fonte: Autoria própria 

 

A Tabela 12 mostra os valores obtidos para o coeficiente angular da 

interferência da microcavidade (preenchida com polímero). 

 

Tabela 12 – Coeficientes angulares das retas dos valores dos picos experimentais  

Pico de Interferência Coeficiente angular (pm/ºC) 

Pico 0 ºC – 15 C 20 ºC – 35 ºC 50 ºC – 80 ºC 

1 5,10±1,30 5,44±0,79 7,68±0,30 

2 10,00±1,73 10,80±0,47 7,46±0,37 

3 10,90±0,40 6,96±0,46 7,01±0,21 

Valor médio 8,67±1,15 7,49±0,58 7,37±0,58 

Fonte: Autoria própria. 

 

O comprimento calculado da microcavidade o é de    = 3,89 mm. O valor 

médio de sensibilidade para o sensor FP FBG com a microcavidade preenchida com 

resina foi de 7,85 nm/ºC, mostrando que não ocorreu variação na microcavidade, 

pois todas foram medidas em um mesmo intervalo de comprimento de onda. 

 

5.2.3 Microcavidade FP híbrida em fibra monomodo 

 

A estrutura do interferômetro híbrido foi utilizada como sensor de 

temperatura, conforme descrito na seção 4.3. A Figura 68 mostra o espectro de 

interferência do sensor FP FBG obtido com a microcavidade preenchida com ar 

(n = 1,0003) e álcool isopropílico (n = 1,3747) a 22 ºC. Alguma variação no período 
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do padrão de interferência pode ser observada, no entanto, é possível ver 

claramente a redução na visibilidade do sinal. 

A amplitude do padrão de interferência foi obtida quando a microcavidade 

foi preenchida com ar, ~1,8 nW e com álcool isopropílico, ~1,2 nW. A intensidade 

reduziu quando a microcavidade foi preenchida com amostras de maiores RI. 

Quando o RI da amostra for próximo ao RI efetivo do núcleo da fibra, o padrão de 

interferência desaparecerá devido ao reacoplamento entre as secções do núcleo. 

O comprimento da microcavidade obtido pode ser relacionado à estrutura 

complexa que consiste em duas redes de sinal refletido separadas pela 

microcavidade do ar (sensor FP FBG). Esse fato pode ser entendido devido à 

microcavidade fabricada, aproximadamente no meio da rede original e, portanto, a 

estrutura híbrida, tem o comprimento associado a distância entre a microcavidade e 

o centro das duas redes resultantes. 

A Figura 69 mostra os valores dos comprimentos de onda de pico (picos 

1, 2 e 3) obtidos em função da temperatura. Os valores dos coeficientes angulares 

são obtidos através do ajuste linear aos pontos experimentais.  

 

Figura 68 - Espectro de resposta do sensor em função do índice de refração do álcool e da 

água 
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Fonte: Autoria própria 
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Figura 69 - Comprimento de onda de pico na FP FBG para a microcavidade aberta, obtida 

quando a temperatura é alterada. Símbolos são dados experimentais; linha é o melhor ajuste 
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Fonte: Autoria própria 

 

A Tabela 13 mostra os coeficientes angulares para a microcavidade no ar. 

 

Tabela 13 – Coeficiente angular da interferência para a microcavidade no ar para a região de 

8 ºC a 22 ºC 

Pico Coeficiente angular (pm/ºC) 

1 8,88±0,22 

2 8,95±0,22 

3 8,95±0,22 

Valor médio 8,90±0,22 

Fonte: Autoria própria. 

 

O comprimento calculado da microcavidade o é de   = 3,44 mm. O valor 

médio de sensibilidade para o sensor FP FBG com a microcavidade em ar, foi de 

8,9 pm/ºC, mostrando que não ocorreu variação na microcavidade, pois todas foram 

medidas em um mesmo intervalo de comprimento de onda. 

 

5.2.4 Microcavidade FP híbrida de 20 m em fibra monomodo 

 

Foi fabricada uma microcavidade FP FBG utilizando os conhecimentos da 

seção 4.3 com um comprimento da microcavidade de cerca de 20 m (leitura em 

MEV), produzida por processo de ablação laser fs, alterando escalas de translação 

no nanoposicionador. Também através de leitura em MEV, estima-se em 70 m a 
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profundidade da microcavidade FP. Na Figura 70 são mostrados os valores de pico 

para ambas as bandas de reflexão em função da temperatura  

 

Figura 70 - Valores de pico para ambas as bandas de reflexão em função da temperatura. 

Símbolos são dados experimentais; linha é o melhor ajuste 
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Fonte: Autoria própria 

 

A Tabela 14 mostra o coeficiente angular das retas dos comprimentos de 

onda de pico para ambas as bandas de reflexão em função da temperatura. A 

Tabela 14 mostra que os dados de sensibilidade dos picos são próximos, a média 

para 1 e 2 é 9,84 pm/ºC e para 3 e 4 é 9,95 pm/ºC, mostrando que não ocorreu 

variação apreciável no comportamento da microcavidade, pois todas foram medidas 

em um mesmo intervalo de comprimento de onda. A Tabela 14 também mostra os 

valores de sensibilidade para a microcavidade tipo V de 20 m para cada uma das 

regiões. Com os valores da   foi posssível calcular o comprimento da microcavidade, 

   = 3,93 mm. 

 

Tabela 14 – Valores de sensibilidade para a microcavidade tipo U 

Pico Coeficiente angular (pm/ºC) 

Temperatura 8 ºC-24 ºC 27 ºC-47 ºC 48 ºC-59 ºC 60 ºC-67 ºC 68 ºC-72 ºC 

1 9,84±0,22 9,59±0,28 22,87±0,98 24,12±4,12 41,70±3,14 

2 9,84±0,29 9,89±0,40 21,11±0,74 21,26±4,23 25,2±2,40 

3 10,19±0,50 9,52±0,25 19,87±1,21 24,75±3,43 28,10±4,05 

Valor médio 9,95±0,34 9,67±0,31 21,28±0,98 23,38±3,92 31,66±3,19 

Fonte: Autoria própria. 
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5.3 SENSORES BASEADOS EM MICROESTRUTURAS EM FIBRAS 

ÓTICAS: DEMODULAÇÃO EM INTENSIDADE 

 

Sensores baseados em demodulação de intensidade foram desenvolvidos 

utilizando o conhecimento da seção 4.2 e são relacionados abaixo. 

 

5.3.1 Microcavidade em fibra monomodo após a rede 

 

Um sensor de RI foi desenvolvido com o objetivo de analisar a relação 

entre as estruturas com microcavidade de 10 m fabricados em fibras óticas, 

conforme seção 4.2, foram testadas algumas amostras com diferentes índices de 

refração no sistema.  

Para esse sensor foram utilizadas FBGs produzidas conforme o 

procedimento da seção 5.1. A FBG 1 é obtida através da varredura do feixe de laser 

UV ao longo da máscara de fase por um espelho, montado em um estágio de 

translação. A velocidade usada para varrer o raio laser UV é de 0,03 mm/s e o 

comprimento da rede obtida é de 10 mm. A FBG 2 é escrita iluminando a fibra sob 

uma máscara de fase, e a primeira rede registrada tem o comprimento e 3 mm, 

estimada a partir da inspeção do microscópio ótico.  

A microcavidade foi fabricada, por processo de ablação direta, no 

segmento de fibra contendo a FBG, posicionada imediatamente após aquela rede, 

conforme mostra a Figura 71. A Figura 71 também mostra o esquema estrutural do 

sensor de microcavidades e as duas redes de Bragg.  

Para os experimentos, a microcavidade produzida foi preenchida com 

misturas de glicerina-água com diferentes concentrações. O teor das concentrações 

de glicerina nesta solução foi aumentado de 0% até 40% (v/v, limite de erro de 

0,1%).  

Os índices de refração das misturas glicerina-água são obtidos usando 

um refratômetro ABBE (Atago, DR-A1) com resolução de 0,2x10-4 de RIU (unidades 

de índice de refração). Valores dos índices de refração das amostras são obtidos 

para a temperatura de 22 ºC. A Figura 72 mostra a variação linear do RI para 

diferentes concentrações de glicerina. 

A caracterização do sensor foi realizada usando amostras para uma faixa 

de RI de 1,0003 a 1,3872. O processo de limpeza do sensor de microcavidades foi 
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realizado após cada medição, e consistiu na lavagem com água e álcool isopropílico; 

a microcavidade foi seca em condições normais do ambiente. 

 

Figura 71 - Esquema estrutural do sensor com demodulação de intensidade: sensor FBG 1, 

microcavidade e FBG 2. Vista lateral 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura 72 - Índices de refração para diferentes concentrações de misturas de glicerina-água. 

Símbolos são dados experimentais; linha é o melhor ajuste 
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A Figura 73 mostra os espectros de reflexão ótica obtidos a partir de 

FBG 1 e FBG 2 como uma função da concentração de glicerina. Pode-se ver que a 

rede reaparece quando a microcavidade está preenchida com as amostras. Na 

Figura 74 mostra-se a variação do comprimento de onda na FBG 1 com o aumento 

da temperatura para a cavidade no ar, com uma sensibilidade de              

8,26±0,035x10-4 pm/ºC. 

 

Figura 73 - Sinal refletido do sensor de microcavidade para diferentes amostras de índice de 

refração. Símbolos experimentais são dados experimentais; linha é o melhor ajuste 
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Fonte: Autoria própria 

 

As mudanças no espectro de FBG 2 podem estar relacionadas à 

propagação do modo em um novo núcleo formado pela mistura glicerina-água. 

Quando a cavidade é preenchida com diferentes concentrações de glicerina, há um 

crescimento do sinal refletido da FBG 2. 

O aumento do sinal refletido da FBG 2 pode ser explicado pelo aumento 

do acoplamento do sinal através da cavidade da fibra. Portanto, maior RI na 

cavidade reduz a divergência do feixe ao entrar na cavidade; Como consequência, 

há um aumento da luz acoplada da cavidade para a fibra. 
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Figura 74 - Sinal refletido de rede de referência (FBG 2) e sensibilidade RI do sensor de 

microcavidade obtido da linha melhor ajustada representada 
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Fonte: Autoria própria 

 

Os valores máximos do sinal refletido do FBG 2, em função de diferentes 

amostras de IR, apresentam um comportamento não linear. A curva de calibração é 

obtida ajustando uma equação exponencial: 

        
      

 
     (12) 

 

aos dados experimentais de acordo com o método dos mínimos quadrados, levando 

em conta as barras de erros; o melhor ajuste também é mostrado na Figura 74.  

Na Tabela 15 são mostrados os valores utilizados na equação. 

 

Tabela 15 – Valores utilizados na equação 12 

Variável Valor (nW) 

  16590,92 ± 1928,26 

   -26170,22 ± 2874,09 

   10327,52 ± 1070,76 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 75 mostra a variação do IR em relação à temperatura como 

resultado da subtração do ajuste linear dos sinais refletidos de ar e água. Como uma 

sensibilidade média de 0,072±1,006x10-16 nW/ºC. 

 



92 
 

Figura 75 - Sinal refletido de rede de referência (FBG 2) quando a cavidade com água e ar está 

sujeita às variações de temperatura; símbolos são dados experimentais; linha é o melhor 

ajuste 
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Fonte: Autoria própria 

 

A sensibilidade do RI do dispositivo é obtida através de derivada numérica 

da curva de ajuste; a sensibilidade do RI apresenta um aumento linear com o índice 

de refração, como mostrado na Figura 76. 

O sinal refletido em função da temperatura é mostrado na Figura 76, com 

uma sensibilidade de -9,69x10-5±4,75x10-8 nm/ºC. 

 

Figura 76 - Resultado da subtração do ajuste linear dos sinais refletidos de ar e água 
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Fonte: Autoria própria 
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5.3.2 Microcavidade em fibra multimodo 

 

As microcavidades foram fabricadas em fibra multimodo de índice gradual 

(Koc, mmF 62.5/125) (125 m de diâmetro de casca e 62,5 m de diâmetro de 

núcleo) empregando o conhecimento da seção 4.2. A Figura 77 mostra a 

representação da microcavidade em forma de V com comprimento estimado inferior 

a 10 m. A Figura 77 mostra também o esquema estrutural do sensor em fibra 

multimodo que consiste em três FBGs e a microcavidade em V.  

 

Figura 77 -Diagrama esquemático do sensor em fibra multimodo, sistema de demodulação e 

sistema de caracterização. Vista lateral 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

A FBG 2 foi gravada muito próximo à fibra monomodo e seu sinal refletido 

serve como referência para um esquema de demodulação de intensidade; a FBG 1 

é utilizada como sensor de temperatura e o sinal da FBG 3 é usado para monitorar 

mudanças nas microcavidades que afetam a demodulação de intensidade. 

O sensor é colocado sobre um dispositivo termoelétrico Peltier, controlado 

por um circuito eletrônico dedicado, a fim de ajustar diferentes temperaturas para 

todos os experimentos. A microcavidade do sensor é preenchida com água e tem a 

temperatura alterada, o que permite estudar a resposta às alterações de RI sofridas 

pela água. 

A Figura 78 mostra o sinal refletido do sensor em função do comprimento 

de onda com a microcavidade ao ar livre. O espectro mostra apenas duas bandas 

refletidas associadas às FBGs usadas para medições de referência e temperatura. A 
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banda do terceiro sensor não é percebida pois o núcleo da fibra seccionado evita a 

propagação.  

 

Figura 78 - Sinal refletido pelo sensor no modo de microcavidade ao ar livre. Símbolos são 

dados experimentais 
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Fonte: Autoria própria 

 

Quando o sensor é imerso em álcool, a propagação através da 

microcavidade é restabelecida e o sinal refletido apresenta agora os três picos 

associados a cada FBGs (Figura 79). Quando o sensor é imerso em água e a 

temperatura muda, o espectro mostra a evolução das bandas refletidas associadas 

às três FBGs na estrutura.  

 

Figura 79 - Sinal refletido do sensor quando imerso em álcool. Símbolos são dados 

experimentais 
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Fonte: Autoria própria 
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A Figura 80 detalha a evolução do sinal refletido de cada ressonância 

FBG ao longo das medições. A FBG 1 (Figura 80(a)) mostra a evolução da 

temperatura do espectro medido na FBG; a posição de comprimento de onda desta 

rede é associada à temperatura usando o coeficiente de sensibilidade de 10 pm/ºC.  

A banda da FBG 3 (Figura 80(b)) mostra que não há mudanças na 

intensidade da fonte ótica. O espectro de FBG 3 mostra a FBG controlando a 

intensidade final (Figura 80(c)). A intensidade da terceira FBG muda devido ao RI da 

amostra em função da temperatura.  

 

Figura 80 - Evolução das bandas espectrais do sensor quando a temperatura (índice de 

refração) muda: (a) Sinal refletido da temperatura de medição da FBG 1. (b) Sinal da referência 

FBG 2. (c) Sinal da intensidade de medição da FBG 3. Símbolos são dados experimentais 
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Fonte: Autoria própria 

 

A Figura 81 mostra a curva do sinal refletido para a terceira FBG, que 

monitora a intensidade final, quando o sensor está no ar, imerso em água ou álcool, 

na temperatura constante de 20 ºC. Os valores exibidos (marcas experimentais) 

foram obtidos a partir de um ajuste Gaussiano do espectro refletido da rede. A 

Figura 81 também mostra a curva de calibração que é obtida ajustando uma 

equação exponencial aos dados experimentais.  

 

FBG 1 FBG 3 FBG 2 
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Figura 81 - Sinal refletido para três diferentes amostras. Símbolos são os dados experimentais; 

linha é o melhor ajuste 
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Fonte: Autoria própria 

 

A Figura 82 mostra os valores obtidos para a mesma FBG quando é 

imersa em água e depois aquecida. A curva de calibração é agora obtida ajustando 

uma equação polinomial de segunda ordem aos dados experimentais.  

A Figura 83 mostra o RI da água em três temperaturas, 10 ºC, 20 ºC e 

30 ºC, medidas utilizando um refratômetro ABBE (Atago, DR-A1) com resolução de 

0,2x10-4 RIU (unidades de índice de refração). Os dados são ajustados a uma 

equação polinomial de segunda ordem. 

Os valores de temperatura são obtidos a partir da FBG 1. Começando 

pelos valores de temperatura, é possível obter os valores do índice de refração. A 

partir dos valores do índice de refração, obtém-se o sinal refletido. É possível obter o 

sinal refletido para os valores de temperatura.  

A diferença destes sinais refletidos é mostrada na curva da Figura 84 e 

corresponde à curva de intensidade do sensor. Representa a correção das 

alterações no sinal de intensidade refletida em função da temperatura.  

O efeito das mudanças do RI pode ser determinado através do valor da 

temperatura e das curvas de calibração do sensor; o RI pode ser obtido subtraindo-

se o valor da curva de intensidade da resposta de intensidade de rede. 

A sensibilidade do RI foi obtida através de uma derivada numérica da 

curva de sinal refletida - o valor máximo de 1625 W/RIU (unidade de índice de 

refração) para 1,3650. 
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A incerteza padrão combinada obtida foi de 0,29 W e a melhor resolução 

atingida 1,8x10-4 RIU. A sensibilidade à temperatura também foi obtida através de 

derivada numérica da curva de temperatura (Figura 84); o valor máximo obtido foi de 

0,23W/ºC para 1,3650; a melhor resolução de 1,3 ºC. 

 

Figura 82 - Sinal refletido para três diferentes amostras. Símbolos são os dados experimentais; 

linha é o melhor ajuste 

10 15 20 25 30
11

12

13

14

15

S
IN

A
L
 R

E
F

L
E

T
ID

O
 (

n
W

)

TEMPERATURA (oC)

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 83 - Variação do RI em função da temperatura. Símbolos são os dados experimentais; 

linha é o melhor ajuste 
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Figura 84 - Mudança de sinal refletida em função da temperatura. Símbolos são os dados 

experimentais; linha é o melhor ajuste 
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Fonte: Autoria própria 

 

Sensores a fibra ótica com microestruturas foram fabricados baseados em 

demodulação de intensidade. As caracterizações foram realizadas e os resultados 

obtidos demonstram a viabilidade de elaboração de diferentes configurações de 

sensores, para temperatura e índice de refração.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

Este capítulo apresenta as considerações finais deste trabalho. São 

apresentadas as conclusões, trabalhos resultantes e trabalhos futuros. 

 

6.1 CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho foram descritos a fabricação de microestruturas 

produzidas com laser de pulsos ultracurtos na ordem de femtosegundos (fs) em 

estruturas planares transparentes e fibras óticas. A produção e a caracterização de 

microestruturas através da análise dos parâmetros de gravação foram realizadas. 

Foram desenvolvidos programas de movimentação para a fabricação das diferentes 

microestruturas. Ensaios exaustivos de mudança dos parâmetros de gravação, 

como energia e velocidade foram realizados. Este estudo exaustivo resultou em uma 

série de aplicações para monitoração de carga, temperatura e índice de refração. 

Os resultados obtidos pelas metodologias empregadas para a fabricação 

de microcavidades em estruturas planares transparentes demonstraram a produção 

de linhas, canais, canaletas e áreas em estruturas planares. As técnicas de 

microusinagem baseada na ablação direta por exposição laser e a microusinagem 

por exposição laser seguida de corrosão química (FLICE) foram utilizadas para a 

fabricação destas estruturas. 

Foram fabricadas diversas microestruturas pela mudança dos parâmetros 

de gravação, energia e velocidade, e também pelo número de linhas e colunas do 

programa de movimentação.  

Linhas foram microusinadas pela passagem única do ponto focal pelas 

lâminas planares e a menor largura, obtida através de imagens de microscopia ótica, 

foi de 18 m, fabricada através da objetiva de 20X. Essa é a menor largura possível 

obtida para as linhas, fabricadas através da técnica de ablação direta e do sistema 

experimental descrito neste trabalho.  

Diversas canaletas foram usinadas através da programação do número 

de linhas (Nlinhas) e colunas (Ncolunas) pelo método de ablação direta por 

exposição laser. A análise da proporção entre as larguras e profundidades (obtidas 

através de microscopia ótica), e do número de linhas e colunas, respectivamente, 

mostram que a razão se mantém, mesmo com um número maior de movimentos do 

ponto focal do laser.  
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A técnica do FLICE se mostrou necessária para a gravação de grandes 

áreas. A taxa de corrosão neste caso é um parâmetro importante, e, portanto o 

tempo de exposição da amostra ao ácido. Canaletas abertas foram obtidas por esta 

técnica, entretanto, as superfícies mostram irregularidades, se comparadas com 

aquelas formadas pela ablação direta. Por outro lado, canais fechados com 

diâmetros menores que 144 m, e comprimentos maiores que 835 m, não foram 

possíveis de se obter através desta técnica. Provavelmente devido ao acúmulo de 

material no interior dos canais, o que não permitiu a passagem do ácido para o 

interior do mesmo.  

Sensores de carga foram desenvolvidos através destas canaletas obtidas 

pela técnica do FLICE. Foram demonstradas as fabricações de duas células de 

carga, construídas com duas diferentes microestruturas. Os sensores de força são 

formados por uma estrutura híbrida, composta pela canaleta e por uma FBG. Duas 

células de carga foram construídas, a primeira composta por uma canaleta com três 

diferentes larguras, nomeada em forma de T, e uma segunda composta apenas por 

uma canaleta em forma de I.  

O parâmetro monitorizado da primeira célula em T foi a largura de banda, 

que aumenta devido às diferentes deformações em cada uma das regiões. Os 

resultados preliminares da célula de carga híbrida mostram que a largura espectral 

de reflexão ótica da FBG aumenta com a carga normal aplicada. As sensibilidades 

relatadas são na ordem de 12 pm/N, que é adequado para várias aplicações. O 

parâmetro monitorizado da célula em I é o comprimento de onda de pico da FBG. 

Sensibilidade com a aplicação de carga de 5.59pm/N foi obtido com esta 

caracterização.  

O trabalho reportou a microusinagem em fibras óticas através da 

utilização da metodologia de ablação direta por exposição laser. Distintos programas 

de movimentação das fibras óticas em relação ao ponto focal do laser de fs foram 

desenvolvidos e foram empregados para a fabricação de cavidades com perfis 

diferentes. Através destas diferentes técnicas foi possível obter microcavidades com 

perfis laterais em forma de U e V. Diferentes formas de propagação estão 

relacionadas a estas estruturas distintas.  

Os resultados mostraram a formação de um interferômetro Fabry-Pérot, 

através da cavidade em U e redes de Bragg, e sensores foram reportados baseados 

na modulação em comprimento de onda. Para o perfil em V o acoplamento é 

diferente, devido à inclinação das paredes que formam a cavidade. Foram também 

reportados sensores baseados em intensidade obtidos através destas cavidades em 

V e FBGs.  

As microestruturas obtidas foram associadas às redes de Bragg, 

mostrando a formação de interferômetros FP. Esses sensores foram nomeados FP 

FBG, devido à estrutura da cavidade híbrida formada pela microestrutura e da 

reflexão das redes de Bragg. Estes sensores envolvem as microcavidades, abertas 
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ou preenchidas por polímeros, fabricadas em fibras óticas monomodo. As estruturas 

foram utilizadas para a monitoração de parâmetros como temperatura e índice de 

refração com demodulação em comprimento de onda. Nestes sensores o parâmetro 

monitorado foi o deslocamento da função de interferência formada pela 

microcavidade híbrida. O sensor FP FBG foi caracterizado por diferentes 

temperaturas e a sensibilidade obtida foi de 14,23 pm/ºC. 

O dispositivo também foi utilizado como sensor de índice de refração com 

demodulação em intensidade. O parâmetro monitorizado neste sensor é a 

intensidade do espectro da FBG de referência, que sofre mudança devido à luz 

acoplada quando a cavidade é preenchida com amostras de líquidos de diferentes 

índices de refração. A caracterização do sensor foi realizada com as misturas e a 

sensibilidade obtida foi de 340 nW/RIU e a melhor resolução de 2,5x10-4 RIU. 

Ainda dentro das estruturas microusinadas a laser de fs com 

demodulação em intensidade foram realizadas caracterizações utilizando uma 

microestrutura formada por fibras monomodo com FBGs e uma fibra multimodo com 

microcavidade aberta. Foi demonstrada em testes a caracterização do sensor para 

demodulação de RI e temperatura. A sensibilidade ao RI foi de 1625 W/RIU, 

enquanto a sensibilidade à temperatura foi de 0,23 W/ºC para 1,3650. 

Os resultados obtidos neste trabalho, oriundos das caracterizações 

realizadas para cada um desses arranjos experimentais, demonstram a viabilidade 

de fabricação dessas microestruturas para utilização em sensores. 

As microrestruturas obtidas pelas técnicas de microsusinagem 

demonstraram que microestruturas precisas podem ser produzidas, associando 

fibras óticas e microcavidades em estruturas planares, microcavidades em redes de 

Bragg e canaletas em materiais amorfos. 

 

6.2 TRABALHOS FUTUROS 

 

O desenvolvimento e a otimização das diferentes microestruturas para 

aplicações na área de sensores poderão ser realizados em trabalhos futuros. Estes 

estudos poderão envolver: 

1. A análise da estabilidade mecânica do sensor, devido à fragilidade 

deste, principalmente quando utulizado em ensaios que envolvem 

fluxo de líquidos e gás;  

2. Realização de simulações para comparação das cavidades FP 

FBG, com o objetivo de otimizar parâmetros da estrutura. 

3. Um dos problemas encontrados com a utilização da técnica de 

FLICE é o entupimento dos canais após um determinado 

comprimento de perfuração, o que indica que outros métodos 
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associados ao fluxo de ácido, a fim de evitar o acúmulo de material 

no interior do furo, devem ser adotados. 
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APÊNDICE  
 
 
 
 

Código linha 
 
void CBSC103Dlg::OnBnClickedButton1() 
{ // GERANDO LINHA 
//seta  parametros   
//velocidade 5~mm/s  e velocidade 0,1~mm/s  
 y_motor.SetVelParams(0, 0.0f, 5.0f, 0.1f);  
 // move 4.0~mm 
 y_motor.MoveRelativeEx(0, 4.0f, 0.0f,true);  
} 
 

Código canaleta 1x30 
 
void CBSC103Dlg::OnBnClickedButton6() 
{ //Canaleta para HF 1x30 
//seta  parametros   
//velocidade 5~mm/s  e velocidade 0,5~mm/s nos eixos y, z e x 
 y_motor.SetVelParams(0, 0.0f, 5.0f, 0.5f); 
 z_motor.SetVelParams(0, 0.0f, 5.0f, 0.5f);  
 x_motor.SetVelParams(0, 0.0f, 5.0f, 0.5f);  
 float y=0,z=0; 
 // numero de colunas 
 for (int j = 0; j < 30; j++)  
 { 
 // numero de linhas 
 for (int i = 0; i < 1; i++)  
 { 
     //move o eixo x para 4.0~mm 
  x_motor.MoveAbsoluteEx(0, 4.0f, 0.0f,true); 
        //move o eixo x para 0~mm 
  x_motor.MoveAbsoluteEx(0, 0.0f, 0.0f,true); 
      //move o eixo y em 0,01~mm 
  y_motor.MoveAbsoluteEx(0, y, 0.0f,true);  
 } 
 //move o eixo z em 0,01~mm 
 z_motor.MoveAbsoluteEx(0, z, 0.0f,true);  
 z=z+0.01; 
} 

 
Código canaleta 5x8 

 
void CBSC103Dlg::OnBnClickedButton3() 
{ //Canaleta 5x8 
//seta  parametros   
//velocidade 5~mm/s  e velocidade 0,5~mm/s nos eixos y, z e x 
 y_motor.SetVelParams(0, 0.0f, 5.0f, 0.5f);  
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 z_motor.SetVelParams(0, 0.0f, 5.0f, 0.5f);  
 x_motor.SetVelParams(0, 0.0f, 5.0f, 0.5f);  
 float y=0,z=0; 
 // numero de colunas 
 for (int j = 0; j < 8; j++) { 
 // numero de linhas 
 for (int i = 0; i < 5; i++) { 
 // mover eixo x 4~mm  
  x_motor.MoveAbsoluteEx(0, 4.0f, 0.0f,true); 
  // mover eixo x para 0  
  x_motor.MoveAbsoluteEx(0, 0.0f, 0.0f,true); 
  // mover eixo y em 0,01~mm  
  y_motor.MoveAbsoluteEx(0, y, 0.0f,true);  
  y=y+0.01; 
 } 
 // mover eixo z em 0,01~mm  
 z_motor.MoveAbsoluteEx(0, z, 0.0f,true); 
 z=z+0.01; 
} 

 
Código canaleta 1x21  

 
void CBSC103Dlg::OnBnClickedButton5() 
{ //Canaleta 1x21 
//seta  parametros   
//velocidade 5~mm/s  e velocidade 1,0~mm/s nos eixos y, z e x 
 y_motor.SetVelParams(0, 0.0f, 5.0f, 1.0f);  
 z_motor.SetVelParams(0, 0.0f, 5.0f, 1.0f);  
 x_motor.SetVelParams(0, 0.0f, 5.0f, 1.0f);  
 float y=0,z=0; 
        // numero de colunas 
 for (int j = 0; j < 21; j++) 
 { 
     // numero de linhas 
 for (int i = 0; i < 1; i++) 
 { 
 //move o eixo x para 4~mmm 
  x_motor.MoveAbsoluteEx(0, 4.0f, 0.0f,true); 
 //move o eixo x para 0~mmm 
  x_motor.MoveAbsoluteEx(0, 0.0f, 0.0f,true); 
  //move o eixo y em 0,01~mm 
  y_motor.MoveAbsoluteEx(0, y, 0.0f,true); 
  y=y+0.01; 
 } 
 //move o eixo z em 0,01~mm 
 z_motor.MoveAbsoluteEx(0, z, 0.0f,true); // move 0.01~mm 
 z=z+0.01; 
} 
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Código área 
 
void CBSC103Dlg::OnBnClickedButton4() 
{ //area 21x11 
//seta  parametros   
//velocidade 5~mm/s  e velocidade 0,5~mm/s nos eixos y, z e x 
 y_motor.SetVelParams(0, 0.0f, 5.0f, 0.5f); 
 z_motor.SetVelParams(0, 0.0f, 5.0f, 0.5f);  
 x_motor.SetVelParams(0, 0.0f, 5.0f, 0.5f); 
 float y=0,z=0; 
 // numero de colunas 
 for (int j = 0; j < 21; j++)  
 { 
 // numero de linhas 
 for (int i = 0; i < 11; i++)  
 { 
 //move  eixo x 4~mm 
  x_motor.MoveAbsoluteEx(0, 4.0f, 0.0f,true); 
 //move  eixo x para 0~mm  
  x_motor.MoveAbsoluteEx(0, 0.0f, 0.0f,true); 
  //move  eixo y em 0,01~mm  
  y_motor.MoveAbsoluteEx(0, y, 0.0f,true);  
  y=y+0.01; 
 } 
  //move  eixo z em 0,01~mm 
 z_motor.MoveAbsoluteEx(0, z, 0.0f,true); 
 z=z+0.01; 
} 
\end{lstlisting} 

 
Código tipo T 

 
void CBSC103Dlg::OnBnClickedButton7() 
{ //celula de carga L1 e L2 35 x 80 
//seta  parametros   
//velocidade 5~mm/s  e velocidade 0,5~mm/s nos eixos y, z e x 
 y_motor.SetVelParams(0, 0.0f, 5.0f, 0.5f);  
 z_motor.SetVelParams(0, 0.0f, 5.0f, 0.5f);  
 x_motor.SetVelParams(0, 0.0f, 5.0f, 0.5f); 
 float y=0,z=0; 
 // numero de colunas 
 for (int j = 0; j < 80; j++)  
 { 
 // numero de linhas 
 for (int i = 0; i < 35; i++)  
 { 
     //move o eixo x para 4~mm 
  x_motor.MoveAbsoluteEx(0, 4.0f, 0.0f,true); 
  //move o eixo x para 0~mm 
  x_motor.MoveAbsoluteEx(0, 0.0f, 0.0f,true); 
  //move o eixo y em 0,01~mm 
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  y_motor.MoveAbsoluteEx(0, y, 0.0f,true);  
  y=y+0.01; 
 } 
 //move o eixo z em 0,01~mm 
 z_motor.MoveAbsoluteEx(0, z, 0.0f,true); 
 z=z+0.01; 
} 

 
void CBSC103Dlg::OnBnClickedButton8() 
{ //celula de carga L3  e L4 100 x 130 
//seta  parametros   
//velocidade 5~mm/s  e velocidade 0,5~mm/s nos eixos y, z e x 
 y_motor.SetVelParams(0, 0.0f, 5.0f, 0.5f); 
 z_motor.SetVelParams(0, 0.0f, 5.0f, 0.5f);  
 x_motor.SetVelParams(0, 0.0f, 5.0f, 0.5f);  
 float y=0,z=0; 
 // numero de colunas 
 for (int j = 0; j < 130; j++)  
 { 
 // numero de linhas 
 for (int i = 0; i < 100; i++)  
 { 
  //move o eixo x para 4~mm 
  x_motor.MoveAbsoluteEx(0, 4.0f, 0.0f,true);//move 4.0~mm 
  //move o eixo x para 0~mm 
  x_motor.MoveAbsoluteEx(0, 0.0f, 0.0f,true);//move para 0mm 
  //move o eixo y em 0,01~mm 
  y_motor.MoveAbsoluteEx(0, y, 0.0f,true); // move 0.01~mm 
  y=y+0.01; 
 } 
    //move o eixo z em 0,01~mm 
 z_motor.MoveAbsoluteEx(0, z, 0.0f,true); // move 0.01~mm 
 z=z+0.01; 
} 
 
void CBSC103Dlg::OnBnClickedButton9() 
{ //celula de carga L5 e L6  1500 x 900 
//seta  parametros   
//velocidade 5~mm/s  e velocidade 0,5~mm/s nos eixos y, z e x 
 y_motor.SetVelParams(0, 0.0f, 5.0f, 0.5f);  
 z_motor.SetVelParams(0, 0.0f, 5.0f, 0.5f);  
 x_motor.SetVelParams(0, 0.0f, 5.0f, 0.5f);  
 float y=0,z=0; 
 // numero de colunas 
 for (int j = 0; j < 900; j++)  
 { 
 // numero de linhas 
 for (int i = 0; i < 1500; i++)  
 { 
  //move o eixo x para 4~mm 
  x_motor.MoveAbsoluteEx(0, 4.0f, 0.0f,true); 
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  //move o eixo x para 0~mm 
  x_motor.MoveAbsoluteEx(0, 0.0f, 0.0f,true); 
  //move o eixo y  em 0,01~mmm 
  y_motor.MoveAbsoluteEx(0, y, 0.0f,true); 
  y=y+0.01; 
 } 
 //move o eixo z  em 0,01~mmm 
 z_motor.MoveAbsoluteEx(0, z, 0.0f,true); 
 z=z+0.01; 
} 
 

Código tipo I  
 
void CBSC103Dlg::OnBnClickedButton20() 
{ //celula de carga I 
//seta  parametros   
//velocidade 5~mm/s  e velocidade 0,5~mm/s nos eixos y, z e x 
 y_motor.SetVelParams(0, 0.0f, 5.0f, 0.5f);  
 z_motor.SetVelParams(0, 0.0f, 5.0f, 0.5f); 
 x_motor.SetVelParams(0, 0.0f, 5.0f, 0.5f);  
 float y=0,z=0; 
 // numero de colunas 
 for (int j = 0; j < 13; j++)  
 { 
 // numero de linhas 
 for (int i = 0; i < 13; i++)  
 { 
  //move o eixo x para 4.0~mm 
  x_motor.MoveAbsoluteEx(0, 4.0f, 0.0f,true); 
  //move o eixo x para 0~mm 
  x_motor.MoveAbsoluteEx(0, 0.0f, 0.0f,true); 
  //move eixo y em 0,01~mm 
  y_motor.MoveAbsoluteEx(0, y, 0.0f,true);  
  y=y+0.01; 
 } 
 //move eixo z em 0,01~mm 
 z_motor.MoveAbsoluteEx(0, z, 0.0f,true);  
 z=z+0.01; 
} 

 
Código tipo U  

 
void CBSC103Dlg::OnBnClickedButton12() 
{ //cavidade em U 
//seta  parametros   
//velocidade 5~mm/s  e velocidade 0,5~mm/s nos eixos y, z e x 
 y_motor.SetVelParams(0, 0.0f, 5.0f, 0.5f); 
 z_motor.SetVelParams(0, 0.0f, 5.0f, 0.5f);  
 x_motor.SetVelParams(0, 0.0f, 5.0f, 0.5f);  
 float y=0,z=0; 
 //move  eixo x para 1.0~mm 
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 x_motor.MoveAbsoluteEx(0, 1.0f, 0.0f,true); 
} 

 
 

Código tipo V  
 
void CBSC103Dlg::OnBnClickedButton11() 
{ //cavidade em V 
//seta  parametros   
//velocidade 5~mm/s  e velocidade 0,5~mm/s nos eixos y, z e x 
 y_motor.SetVelParams(0, 0.0f, 5.0f, 0.5f);  
 z_motor.SetVelParams(0, 0.0f, 5.0f, 0.5f);  
 x_motor.SetVelParams(0, 0.0f, 5.0f, 0.5f); 
 float y=0,z=0; 
 // numero de colunas 
 for (int j = 0; j < 1; j++)  
 { 
 // numero de linhas 
 for (int i = 0; i < 10; i++)  
 { 
     //move o eixo x para 1.0~mm 
  x_motor.MoveAbsoluteEx(0, 1.0f, 0.0f,true); 
     //move o eixo x para 0~mm 
  x_motor.MoveAbsoluteEx(0, 0.0f, 0.0f,true); 
     //move o eixo y em 0,01~mm 
  y_motor.MoveAbsoluteEx(0, y, 0.0f,true); 
  y=y+0.01; 
 } 
 //move o eixo z em 0,01~mm 
 z_motor.MoveAbsoluteEx(0, z, 0.0f,true); 
 z=z+0.01; 
 

 

 


