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Descrição:
O pleno controle da propagação de ondas eletromagnéticas é atualmente de fundamental importância à transmissão e

ao  processamento  de  dados.  Nas  fibras  ópticas  e  nos  processadores  fotônicos,  a  forma,  a  direção,  a  atenuação  e  a
concentração de feixes eletromagnéticos são alguns dos fatores que devem ser bem entendidos para um melhor controle e
aumento da eficiência de dispositivos. E uma alternativa para o controle de ondas eletromagnéticas é através do uso de
metamateriais [1] . 

Metamateriais são estruturas formadas por elementos periódicos com formato específico e de dimensões menores do
que o comprimento de onda da luz que irá manipular, com esses elementos compostos por um ou mais materiais. Devido a
essas características, o material assim estruturado poderá possuir permitividades elétricas e/ou permissividades magnéticas
negativas, permitindo a criação de lentes perfeitas, absorvedores perfeitos, camufladores ópticos, dentre outros artefatos. A
teoria mais usada para determinar os valores e sinais das propriedades dielétricas e/ou magnéticas do metamaterial é a óptica
de transformação [2]. Nela, as propriedades desejadas são obtidas através de uma transformação de coordenadas do espaço
plano para o espaço efetivamente encurvado, sendo tais transformações representadas pelo tensor métrico do espaço efetivo.

Uma forma de deformar o espaço e obter as propriedades desejadas é adicionando defeitos na estrutura periódica dos
metamateriais. Tais defeitos também são representados por tensores métricos, permitindo o uso da óptica de transformação
para a descrição do fenômeno [3]. 

Este projeto de dissertação visa modelar e simular computacionalmente a propagação de feixes eletromagnéticos
através de dispositivos de propriedades assimétricas devido a presença de defeitos. Especificamente, ele pretende estudar:

 Como defeitos assimétricos desviam ou concentram a luz;
 Quais parâmetros desses defeitos podem ser controlados para aumentar os efeitos de desvio ou de concentração;
 Como os efeitos de desvio e de concentração modificam-se para o tipo de feixe incidente sobre o dispositivo. 

Com esta pesquisa, além da publicação de artigos científicos em revistas internacionais, espera-se o depósito de
patentes dos resultados obtidos. 
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