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Descrição:
O conhecimento sobre a manipulação de fluxo de calor é de grande importância tecnológica. Quando o calor é
considerado como subproduto, a sua diminuição e/ou seu reaproveitamento tem sido objetos de estudos a longo tempo.
Quanto ao reaproveitamento, desenvolver formas de controle de calor para a criação de fenômenos de interesse é o objetivo
da área chamada Fonônica [1]. Ela propõe o estudo e desenvolvimento de dispositivos que processam calor tendo por
inspiração os da Eletrônica: diodos [2], transistores [3], portas lógicas [4], etc. Uma das propostas da Fonônica com estes
elementos são circuitos térmicos secundários que funcionariam acoplados termicamente aos circuitos eletrônicos principais,
trabalhando, inclusive, após o encerramento das atividades eletrônicas, utilizando-se de fontes térmicas externas.
Duas ideias simples estão na base destes dispositivos: não-linearidade e anisotropia das propriedades térmicas; e um
material que engloba esses dos pontos são os cristais líquidos nemáticos (CLN) [5]. Formadas por moléculas elipsoidais e
com conhecidas aplicações tecnológicas [6], CLN apresentam uma fase da matéria entre a sólida e a líquida: a fase
nemática, onde as moléculas estão posicionadas aleatoriamente no espaço mas orientadas em média ao longo de uma
direção indicada pelo vetor unitário chamado de diretor. Como as propriedades físicas no sentido longitudinal ao eixo maior
molecular são diferentes das propriedades no sentido perpendicular ao eixo maior da molécula, espera-se que o proposto
transistor térmico seja modelado a partir de quatro placas paralelas determinando três regiões espaciais que confinam CLN
(semelhante ao transistor de junção bipolar).
Este projeto de dissertação visa modelar e simular computacionalmente um transistor térmico a base de CLN.
Especificamente, ele pretende estudar:
 Que configurações espaciais das moléculas do CLN dentro das três regiões favorecem o funcionamento do
transistor como amplificador térmico e como chaveador térmico;
 Quais diferentes materiais de CLN são os mais adequados;
 Que parâmetros geométricos (área das placas, comprimento do dispositivo, volume relativo entre as três regiões,
etc.) resultam numa melhor funcionalização.
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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