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elevada ordem em pontos pertencentes aos intervalos 0 < x < 1 e

9 < x < 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 49

12 Interpolação trigonométrica com pontos amostrados não igual-
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etapa consiste na divisão do domı́nio ao longo do plano x = 0.

Em seguida os guias dielétricos são completados e transformados.

Por fim, são unidos (implicando em transição suave) formando o

divisor 3dB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 98



27 Simulação dos divisores 3dB simétrico e assimétrico. Há pequena
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pação é preservado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 99

28 Transformação Inicial. (a) Meio Original. (b) Meio Transformado p. 101

29 Transformação resultante (com p = q = 9) fisicamente inade-
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30 Índice de refração: (a) Meio sem redução de anisotropia, (b) trans-

formado com p = q = 6 e (c) com p = q = 9. . . . . . . . . . . . . p. 103

31 Campo elétrico normalizado quando um feixe Gaussiano incidente
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Quase-Conforme em Transformada Óptica. In: MOMAG - 16◦ SBMO - Simpósio
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Resumo

Esta tese de Doutoramento apresenta novas estratégias para o mapeamento

quase-conforme para a óptica transformacional. Estas estratégias consistem no

uso de interpolação polinomial, interpolação trigonométrica e regressão pelo mé-

todo dos mı́nimos quadrados para reduzir a anisotropia resultante da Transformada

Óptica. Funções de perturbação, na forma de séries ponderadas, são adicionadas

nas funções de transformação de coordenadas para desenvolver os métodos. Os

coeficientes das funções de perturbação são calculados de modo a reduzir os des-

vios nas equações de Cauchy-Riemann, que, quando satisfeitas, resultam em uma

transformação conforme cujo meio óptico obtido pela Transformada Óptica é iso-

trópico. As estratégias são concebidas de forma que as condições de contorno para

a transformação de coordenadas não sejam alteradas. Essas condições se referem

à continuidade da transformação, importante para evitar reflexões nas fronteiras,

e às funcionalidades do meio óptico obtido. Para avaliar a redução da anisotropia

das técnicas propostas, foram utilizadas diferentes transformações de coordenadas

para guias de onda planares, cujos objetivos foram modificar a trajetória da onda

eletromagnética. Os resultados demonstraram que a anisotropia pode ser reduzida

a um valor próximo de zero quando utiliza-se a regressão com mı́nimos quadrados,

o que não foi verificado com as interpolações polinomial e trigonométrica. Es-

tes resultados também demonstraram a necessidade do aumento do contraste do

ı́ndice de refração para a redução da anisotropia. Aplicações das técnicas de ma-

peamento quase-conforme desenvolvidas são demonstradas também para a criação

de divisores isotrópicos e na invisibilidade sob o tapete.



Abstract

This PhD thesis presents new strategies for quasi-conformal mapping in trans-

formational optics. These strategies consist in the use of polynomial interpolation,

trigonometric interpolation and regression via least squares method in order to

reduce the anisotropy resulting from Transformation Optics. Perturbation func-

tions, in the form of weighted series, are added to the coordinate transformation

functions to develop the methods. The perturbation functions coefficients are cal-

culated in order to reduce the deviations in the Cauchy-Riemann equations, which,

when satisfied, result in a conformal transformation and an isotropic medium af-

ter the optical transformation. The strategies are designed so that the boundary

conditions for the transformation of coordinates are not changed. These conditi-

ons concern the transformation continuity, important to avoid reflections on the

borders, and to guarantee the functionality of the obtained optical medium. To

evaluate the anisotropy reduction of the proposed techniques, different transfor-

mations of coordinates for planar waveguides were used, which objectives was to

change the trajectory of the electromagnetic waves. The results demonstrate that

anisotropy can be reduced to a value close to zero when it is used the regression via

least squares is used, which is not verified with the polynomial and trigonometric

interpolation. Applications of the quasi-conformal techniques developed are also

demonstrated for creating isotropic splitters and invisibility under the carpet.
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1 Introdução

Nos últimos anos, a técnica denominada transformada óptica ou óptica de

transformação, do inglês Transformation Optics (TO) (PENDRY; SCHURIG; SMITH,

2006; LEONHARDT; PHILBIN, 2012; KUNDTZ; SMITH; PENDRY, 2011) vem cha-

mando a atenção de pesquisadores, devido à grande liberdade que permite no

projeto de dispositivos e componentes ópticos. A TO é uma técnica que permite

o controle do comportamento da propagação de ondas eletromagnéticas.

Existem muitas aplicações da TO, como capas de invisibilidade (LI; PENDRY,

2008; LEONHARDT; PHILBIN, 2012; SCHURIG et al., 2006), guias de ondas curvos

(RAHM et al., 2008b; CHANG et al., 2010), expansores e compressores de feixe(LIU et

al., 2013), colimadores de feixe (WU; TURPIN; WERNER, 2012), entre outros. Em

alguns destes exemplos, o projeto com a TO resulta em propriedades elétricas e

magnéticas anisotrópicas. Alem disso, os meios são não-homogêneos, possuindo

componentes não constantes na matriz de permissividade e permeabilidade ou

ainda ı́ndice de refração não constante com as coordenadas do ponto. Também

é posśıvel obter lentes com resolução abaixo do limite de difração com a TO, o

que pode resultar em ı́ndice de refração negativo (LEONHARDT; PHILBIN, 2012;

PENDRY, 2000).

A TO é obtida mediante o uso de transformações de coordenadas, devido à

relevante propriedade das equações de Maxwell serem invariantes frente a transfor-

mações de coordenadas. Em geral, a TO resulta em elevada anisotropia no meio

transformado, o que representa um obstáculo para sua fabricação. A aplicação da
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transformação de coordenadas também pode ser utilizada em outros fenômenos

ondulatórios, como é o caso do som (CHEN; CHAN, 2010).

No estudo do eletromagnetismo, a anisotropia (RIBEIRO, 2008; MACKAY; LAKH-

TAKIA, 2009) é uma propriedade dos materiais na qual a permissividade elétrica

e a permeabilidade magnética dependem da direção em que os campos elétricos e

magnéticos oscilam. Alguns exemplos de materiais anisotrópicos são substâncias

minerais em forma de cristais, como, por exemplo, a turmalina, a mica, a cal-

cita e o selenite. Nestes meios anisotrópicos pode ocorrer o fenômeno denominado

de birrefringência (RIBEIRO, 2009), o qual depende da polarização da luz e da

diferença de ı́ndice refração exibida pelo material em diferentes polarizações. A

birrefringência é definida como dupla-refração, ou seja, a presença de dois campos

refratados cujas velocidades são inversamente proporcionais aos ı́ndices de refração

associados à direção de oscilação dos campos elétrico e magnético de cada raio.

Como mencionado, a TO resulta em meios com propriedades dif́ıceis de se-

rem fabricadas. Uma estratégia para a implementação dos dispositivos ópticos

resultantes, consiste no uso de metamateriais (ENGHETA; ZIOLKOWSKI, 2006).

Os metamateriais são produzidos artificialmente e dotados de propriedades f́ısicas

que não são encontradas normalmente na natureza, como por exemplo, ı́ndice de

refração negativo, o qual permite obter lentes com resolução abaixo do limite de di-

fração (PENDRY, 2000) a qual pode ser medida, por exemplo para um microscópio,

com a fórmula de Abbe (BORN; WOLF, 1999):

d =
λ

2n senθ
(1.1)

onde d é o limite de difração, n é o ı́ndice de refração do meio, θ é a metade do

ângulo subtendido pela lente objetiva.

Embora não soubessem do conceito de metamateriais, os antigos romanos in-

ventaram o rubi de vidro, um metamaterial que contém, em nano-escala, coloides

de ouro (LEONHARDT, 2007). A cor do rubi é originada da ressonância dos plas-
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mons de superf́ıcie (BARNES; DEREUX; EBBESEN, 2003). Os metamateriais por si

só não são novidade: a novidade é o grau de controle sobre os mesmos gerando as

propriedades desejadas.

Outra estratégia para a aplicação prática da TO é a escolha adequada da

transformação de coordenadas que atenda às necessidades do projeto do disposi-

tivo óptico e que apresente reduzida anisotropia. Desta forma, pode-se utilizar o

chamado mapeamento quase-conforme (AHLFORS, 1966), que tem a capacidade de

gerar transformações com baixa anisotropia para a TO (PENDRY; SCHURIG; SMITH,

2006; LIU et al., 2013). Uma vez reduzida a anisotropia, esta pode ser ignorada para

a definição de um meio puramente isotrópico, porém não-homogêneo, ou seja, o

ı́ndice de refração varia ao longo do meio óptico.

Grande atenção será dada para a proposição e estudo de novas estratégias de

mapeamento quase-conforme resultando em baixa anisotropia na TO, que atendem

às condições de contorno garantindo as funcionalidades desejadas para o meio

óptico projetado com a TO.

1.1 Objetivos

O objetivo deste trabalho é apresentar novas técnicas de mapeamento quase-

conforme para a TO. Essas técnicas serão comparadas para demonstrar sua eficácia

na redução da anisotropia em diferentes aplicações da TO.

Como as técnicas de redução de anisotropia serão aplicadas em guias de onda

retangulares, propõe-se uma análise matemática para o efeito da aplicação de trans-

formação de coordenadas sobre guias de onda. Para demonstrar a versatilidade da

formulação, esta será utilizada para a redução da anisotropia na invisibilidade sob

o tapete.

Também faz parte dos objetivos a comparação dos diferentes métodos de ma-

peamento quase-conforme com os métodos desenvolvidos. Além disto, é proposta
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uma demonstração, mediante uso da análise complexa, para a mı́nima anisotropia

alcançável para transformações quase-conformes.

Experimentos numéricos também são realizadas como a verificação do efeito da

redução da anisotropia nos limites do ı́ndice de refração necessário para implemen-

tar o meio projetado com a TO. Por fim, com as análises numéricas realizadas,

pretende-se determinar as condições ideais para a obtenção de melhores e mais

precisos resultados com as estratégias propostas.

1.2 Motivação

A TO é uma técnica poderosa de projeto, pois considera a natureza ondulatória

das ondas eletromagnéticas e é demonstrada a partir das equações de Maxwell.

A TO não apenas permite definir o caminho percorrido pelos feixes ópticos, mas

também é capaz de tratar os campos elétricos e magnéticos da luz de forma vetorial

(PENDRY; SCHURIG; SMITH, 2006; LEONHARDT; PHILBIN, 2012; KUNDTZ; SMITH;

PENDRY, 2011). Assim efeitos como difração em fendas, a qual corresponde à

limitação para aumento da resolução de componentes ópticos como lentes, são,

naturalmente, tratados pela TO. No entanto, o seu grande poder de projeto é

ofuscado, na prática, pelas incomuns propriedades resultantes para os meios ópticos

projetados com a TO.

Apesar de progressos terem sido feitos no campo dos metamateriais (TAO et

al., 2011), verifica-se que existe uma grande dificuldade na fabricação dos materiais

para a implementação prática de dispositivos projetados com a TO (SCHURIG et al.,

2006), principalmente em escala da ordem de micrômetros. Por outro lado, existem

poucos e limitados métodos para a redução de anisotropia em transformação de

coordenadas aplicadas para a TO.

Consequentemente, a TO apresenta pequena aplicação prática devido aos re-

quisitos quase imposśıveis para as propriedades do meio óptico assim projetado. As

atuais aplicações experimentais como invisibilidade, lentes com resolução abaixo
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do limite de difração e guias de onda, consideram condições muito espećıficas (por

exemplo, apenas funcionam para um tipo de polarização, frequência ou ângulo de

incidência) e de implementações práticas muito complexas.

Desta forma, este trabalho propõe-se a apresentar novas estratégias de mapea-

mento quase-conforme para reduzir a anisotropia e auxiliar na fabricação de meios

ópticos resultantes de diferentes aplicações da TO. Como consequência, meios

que deveriam ser anisotrópicos e não-homogêneos, podem ser otimizados e, as-

sim, transformados em meios quase-isotrópicos e não-homogêneos, apresentando

grande simplificação na sua concepção.

1.3 Contribuições do Trabalho

Este trabalho apresenta, pela primeira vez, a aplicação das técnicas de regres-

são com mı́nimos quadrados e interpolação polinomial e trigonométrica para a

redução da anisotropia na TO. Os exemplos numéricos apresentados demonstram

a eficácia dos métodos desenvolvidos.

Para a implementação das análises numéricas em guias de onda, é proposto

uma nova expressão geral para a definição de transformação de coordenadas para

guias de onda. Outra contribuição, provinda dos exemplos numéricos, é o efeito

no contraste no ı́ndice de refração com a redução da anisotropia.

A proposta da abordagem da transição suave também representa uma nova

contribuição a qual permite a realização de divisores de feixe isotrópicos, definidos

pela TO, com pequena difração em contraste com os atuais divisores de feixe

existentes.

Por fim, é demonstrada uma nova possibilidade de realização de um manto de

invisibilidade sob o tapete com o uso de parametrização e aplicação dos mı́nimos

quadrados. Análises sobre o efeito da redução da anisotropia na transformação de

coordenadas e no ı́ndice de refração são também realizados nessa aplicação.
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1.4 Estrutura da Tese

Esta tese está organizada da seguinte forma:

O Caṕıtulo 2 apresenta a teoria da TO, com uso da análise complexa e do

cálculo tensoral. O problema da anisotropia na TO é profundamente discutido.

As aplicações teóricas e práticas da TO são também ilustradas.

O Caṕıtulo 3 realiza uma revisão das técnicas de interpolação e regressão. As

caracteŕısticas destas técnicas que influenciam em sua aplicação para o mapea-

mento quase-conforme em TO são evidenciadas.

A formulação para aplicação das técnicas de interpolação e regressão na TO,

levando em consideração suas caracteŕısticas, são apresentados no Caṕıtulo 4.

No Caṕıtulo 5, são apresentados exemplos numéricos da aplicação das estraté-

gias de redução de anisotropia propostas. Análises numéricas, como no contraste

de ı́ndice de refração, dessas aplicações também são apresentadas neste Caṕıtulo.

Finalmente, são apresentadas as conclusões do trabalho, evidenciando-se as

caracteŕısticas da estratégias propostas, bem como as sugestões para trabalhos

futuros no Caṕıtulo 6.
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2 Transformada Óptica

Este Caṕıtulo apresenta o desenvolvimento matemático da TO, a qual é base-

ada na invariância das equações de Maxwell sobre transformações de coordenadas,

e a revisão bibliográfica da TO enfatizando suas aplicações e técnicas de mapea-

mento quase-conforme.

2.1 Princípio de Fermat

Em uma carta datada de janeiro de 1662, Pierre de Fermat formulou um prinćı-

pio f́ısico que estava destinado a moldar a óptica geométrica (BORN; WOLF, 1999),

inspirar a mecânica de Lagrange e a mecânica Hamiltoniana (NETO, 2004). Tam-

bém teve influência na mecânica quântica de Schrödinger (MERZBACHER, 1998)

e na forma de Feynman da teoria quântica de campos (SVAITER; MENEZES; AL-

CALDE, 2006).

Na óptica geométrica, o prinćıpio de Fermat (BORN et al., 1999) afirma que o

caminho percorrido por um raio de luz é aquele que será realizado com o menor

tempo. Este prinćıpio pode ser tomado como uma definição para o raio de luz.

Uma forma mais geral deste prinćıpio afirma que um raio de luz percorre a menor

distância óptica. O tempo gasto por um raio óptico entre os pontos A e B pode

ser calculado como (GHATAK, 2009):

∆T =
1

c

∫ t1

t0

c

v

dl

dt
dt =

1

c

∫ B

A
ndl (2.1)
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onde c é a velocidade da luz no vácuo, n é o ı́ndice de refração do meio (que pode

ser não-homogêneo) e v é a velocidade de propagação da luz no meio.

O resultado em (2.1) permite definir o conceito de distância óptica (s) entre

os referidos pontos:

s =
∫ B

A
ndl =

∫ B

A
n
√
dx2 + dy2 + dz2 (2.2)

onde A é o ponto de ińıcio e B é o ponto final do caminho.

Este resultado indica que, nem sempre, o caminho com a menor distância f́ısica

é o menor caminho óptico, ou seja, a luz pode percorrer caminhos curvos se o meio

possuir variação no ı́ndice de refração. Estes caminhos curvos da luz é a causa de

muitas ilusões de óptica.

O prinćıpio de Fermat pode ser observado em distintas situações. Na reflexão

em espelhos, o menor caminho óptico corresponde ao menor caminho f́ısico se o

meio de propagação apresentar ı́ndice de refração constante. Neste caso, o menor

caminho ocorre quando o ângulo de incidência for igual ao ângulo de reflexão.

Na refração, a lei de Snell (REITZ; MILFORD; CHRISTY, 2008; RIBEIRO, 2008) é

consequência deduzida a partir do prinćıpio de Fermat. O prinćıpio também pode

ser usado para meios cujo ı́ndice de refração não seja constante. A Figura 1 ilustra

estes exemplos.

Apesar da versatilidade do prinćıpio de Fermat na determinação do comporta-

mento óptico para diferentes situações, não é capaz de determinar as propriedades

que um meio óptico deve possuir para apresentar uma dado comportamento óp-

tico. Além disso, o prinćıpio de Fermat não é capaz de prever o comportamento

das ondas eletromagnéticas para meios anisotrópicos.

As próximas seções apresentam duas técnicas para determinação das proprie-

dades do meio para seu projeto óptico, ou seja, o Traçado de Raios, e a TO.
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Figura 1: Aplicação do prinćıpio Fermat para: a) Reflexão. Os ângulos α e β
devem ser iguais para se obter o menor caminho óptico. b) Refração. O menor
caminho óptico implica na lei de Snell. c) Meio não-homogêneo. O prinćıpio de
Fermat permite determinar o caminho que raios de luz realizam sobre um meio
isotrópico não-homogêneo.

2.2 Traçado de Raios

Na óptica, o Traçado de Raios (SPENCER; MURTY, 1962; MARSHALL, 1991;

SCHRADER et al., 2014) é um método que permite calcular o caminho de raios de luz

por meio de um sistema com regiões de diferentes ı́ndices de refração, caracteŕısticas

de absorção, superf́ıcies refletoras entre outras. Sob estas condições, os raios de

luz podem refletir, refratar ou serem absorvidos.

O funcionamento do Traçado de Raios é baseado no avanço repetitivo de feixes

curtos e abertura nula, chamados raios, sobre partes discretas do meio em análise.

Utilizando geometria, problemas simples podem ser resolvidos com o Traçado de

Raios. Análises mais complexas podem ser realizadas por meio de processamento

computacional que emprega o Traçado de Raios (REIF; TYGAR; YOSHIDA, 1994).

Em problemas de propagação eletromagnética, o Traçado de Raios fornece

soluções com boa precisão para as equações de Maxwell, desde que o meio em

análise apresente dimensões grandes comparado com o comprimento das ondas de

luz. O Traçado de Raios não descreve fenômenos tais como interferência e difração,

pois esta técnica não modela a luz como uma onda eletromagnética.
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Basicamente, o Traçado de Raios consiste em discretizar o meio em um grande

número de fatias, com pequenas espessuras, para as quais são admitidos raios

conectados ponto a ponto do ińıcio ao fim do caminho óptico. O caminho óp-

tico assim obtido deve se aproximar do mı́nimo da distância óptica, definida em

(2.2), a medida que é reduzido a espessuras das fatias. A Figura 2 ilustra este

procedimento.

Figura 2: Funcionamento básico do traçado de raios para um meio estratificado.
O meio é discretizado em fatias nas quais os raios avançam com a lei de Snell ou
refletem.

Na Figura 2, o algoritmo avança o raio sobre o meio discretizado e considerando

a transmissão (lei de Snell) e/ou uma reflexão, determina a nova direção do raio.

A partir deste local, um novo raio é criado e o processo é repetido até que um

caminho completo é gerado, ou seja, até que um ponto de destino seja alcançado.

O Traçado de Raios pode ser utilizado para o projeto de alguns sistemas ópticos

como câmeras, microscópios, telescópios, binóculos entre outros (FEDER, 1963;

LEE; LIN, 2010) por meio da otimização do desempenho do sistema quanto à, por

exemplo, resolução e qualidade da imagem. Sua aplicação nestes projetos auxilia na

determinação da geometria e posicionamento de lentes e espelhos desses sistemas

ópticos. A versatilidade de projeto por meio do Traçado de Raios é limitada e

pode se tornar muito custosa computacionalmente dependendo do ńıvel de precisão

desejado. Além disso, como esta técnica não considera a natureza ondulatória da

luz, torna-se inerentemente incorreta quando as dimensões do sistema projetado
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aproximam-se do comprimento de onda.

A TO, além de apresentar grande versatilidade no projeto de dispositivos ópti-

cos, realiza o tratamento da luz como ondas eletromagnéticas. Portanto, é imune às

limitações que surgem em projetos de dispositivos ópticos com dimensões próximas

ao do comprimento de onda.

2.3 Transformação de Coordenadas

Como existem diferentes sistemas de coordenadas, a descrição de um objeto

geométrico, bem como a descrição de fenômenos f́ısicos podem ser realizadas com

diferentes sistemas de coordenadas. Em função da simetria do objeto em estudo,

determinado sistema de coordenadas pode se revelar mais adequado. É importante

o conhecimento de como os diferentes sistemas se relacionam, o que é denominado

de transformação de coordenadas (SCHUTZ, 1985).

Um sistema de coordenadas consiste em um conjunto de eixos que permite

localizar cada ponto no espaço n-dimensional, de forma única, por meio de escalares

apropriados (componentes de um vetor) que ponderem os respectivos eixos. Para o

sistema de coordenada ser capaz de localizar cada ponto no espaço n-dimensional,

os seus eixos devem ser linearmente independentes entre si, ou seja, não devem ser

paralelos e podem não ser ortogonais (MALING, 1992). Exemplos de sistemas de

coordenadas são:

� Cartesiano;

� Ciĺındrico;

� Esférico;

� Eĺıptico;

� Parabólico.
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O espaço n-dimensional existe independentemente da escolha do sistema de

coordenadas utilizado para a solução de um problema. Além disso, um sistema

de coordenadas pode resultar em uma distorção do espaço, ou seja, um ponto

neste sistema não coincide com o correspondente ponto em outro sistema de co-

ordenadas. Embora estes pontos não coincidam nestes sistemas, considera-se que

suas propriedades f́ısicas são mantidas, por exemplo, vetores e escalares (SANCHEZ,

2011).

Os sistemas de coordenadas estão relacionados entre si por funções de transfor-

mação de coordenadas. Uma ferramenta muito útil para descrever transformações

de coordenadas em 2D é a análise complexa (SHILOV, 1996), que estuda as funções

complexas cujo domı́nio é um conjunto contido no plano complexo.

Na análise complexa, uma transformação de coordenadas pode ser descrita

como uma função complexa com um argumento complexo, ou seja, w(z) = x′ +

iy′. As partes real e imaginária, correspondem aos eixos da abscissa e ordenada,

respectivamente, para o sistema original, z = x + iy, e o sistema transformado,

w(z).

Se uma função complexa w(z) for diferenciável em um domı́nio D, então é

dita ser anaĺıtica no domı́nio D. A função será anaĺıtica se, e somente se, forem

satisfeitas as denominadas condições de Cauchy-Riemann (SHILOV, 1996):

∂x′

∂x
=
∂y′

∂y
(2.3)

∂x′

∂y
= −∂y

′

∂x
(2.4)

Uma transformação de coordenadas representada por uma função anaĺıtica é

denominada de transformação conforme. As transformações conformes possuem a

propriedade de não alterar o ângulo entre as curvas de orientação após a trans-

formação. A Figura 3 demonstra essa propriedade. Exemplos de transformações

conformes, entre outras, são as transformações de Mercator e a estereográfica,
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utilizadas na cartografia (MALING, 1992). As transformações conformes não se

restrigem a sistemas em 2D, na verdade podem ser extendidas para 3D e para

o espaço n-dimencional. Em 3D, uma transformação é conforme quando objetos

infinitesimais possuem suas formas preservadas.

Figura 3: Exemplo de transformação conforme. O ângulo de 90◦ é preservado entre
as curvas de orientação.

As transformações não-conformes não satisfazem as condições de Cauchy-Riemann

pois apresentam descontinuidade em sua derivada. Nem conservam o ângulo en-

tre as curvas de orientação. Estas transformações podem ser representadas como

w(z, z̄), onde z̄ corresponde ao complexo conjugado de z.

Um resultado da análise complexa, que apresenta implicações para a TO, é

o teorema da unicidade (SHILOV, 1996). Segundo este teorema, se uma função

complexa e anaĺıtica (que representa uma transformação conforme) se anula em

um conjunto infinito de pontos contido em seu domı́nio, então a função se anula

em todos os pontos de seu domı́nio.

Outra forma de enunciar o teorema da unicidade consiste na impossibilidade

de que funções complexas anaĺıticas, que representam uma transformação de co-

ordenadas (w(z)), sejam idênticas ao sistema original (z) em infinitos pontos per-
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tencentes às condições de contorno, a menos que w(z) = z. Ou seja, não é posśıvel

encontrar uma transformação conforme (exceto a identidade, w(z) = z) tal que

w(z)|contorno = z.

Portanto, não é posśıvel encontrar transformações de coordenadas conformes

que atendam a esse tipo condições de contorno conhecidas como condições de

Dirichlet. A seção 2.4.3 discorre sobre a importância de atender condições de

contorno na TO que, no entanto, não podem ser satisfeitas com transformações

conformes. Por outro lado, transformações não-conformes são pasśıveis de atender

a condições de contorno, porém resultam em anisotropia quando empregadas na

TO como será discutido na seção 2.4.2.1.

Um parâmetro de medida de não-conformalidade em transformações de coor-

denadas em 2D pode ser realizada com o coeficiente de Beltrami υ definido como

(ASTALA; IWANIEC; MARTIN, 2008):

∂w(z, z̄)

∂z̄
= υ

∂w(z, z̄)

∂z
(2.5)

É posśıvel verificar, com uso da análise complexa, que o coeficiente de Beltrami

(υ) é nulo quando a transformação de coordenadas for conforme.

2.3.1 Invariância do Princípio do Fermat Sobre Transformações Con-
formes

O prinćıpio de Fermat é invariante a uma transformação de coordenadas con-

forme (LEONHARDT; PHILBIN, 2012). Para a demonstração, será considerado um

sistema de coordenadas em 2D. No entanto, pode-se demonstrar também em 3D

a invariância sobre transformação conformes. Em uma linguagem matemática, o

prinćıpio de Fermat será invariante a uma transformação de coordenadas se:

s =
∫
n
√
dx2 + dy2 =

∫
n′
√
dx′2 + dy′2 (2.6)
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onde n′ é o ı́ndice de refração no sistema de coordenadas x′ e y′. Pode-se escrever

que:

dx′ =
∂x′

∂x
dx+

∂x′

∂y
dy (2.7)

dy′ =
∂y′

∂x
dx+

∂y′

∂y
dy (2.8)

Tomando o quadrado de (2.7) e (2.8), somando-os membro a membro e apli-

cando as condições de Cauchy-Riemann (2.3) e (2.4), verifica-se que dx′2 + dy′2 é

proporcional a dx2 + dy2:

dx′2 + dy′2 =

(∂x′
∂x

)2

+

(
∂y′

∂x

)2
(dx2 + dy2

)
(2.9)

Desta forma, a expressão (2.6) é verdadeira e o prinćıpio de Fermat é invari-

ante apenas para transformações conformes. Portanto, para manter invariante a

expressão (2.6), tem-se a seguinte relação entre o ı́ndice do meio transformado e o

meio não transformado:

n′2 =
n2

(∂y
′

∂x
)2 + (∂y

′

∂y
)2

(2.10)

Como o prinćıpio de Fermat é invariante sobre uma transformação conforme,

o uso do perfil de ı́ndice de refração obtido em (2.10) determina que os feixes de

luz sigam caminhos cuja deformação é a mesma da geometria da transformação

conforme. A Figura 4 demonstra este resultado.

É importante ressaltar que, para transformações não-conformes (que não aten-

dem as condições de Cauchy-Riemann), o prinćıpio de Fermat não é invariante

(pois aparecem em (2.9) termos dxdy ), e neste caso, não é posśıvel obter o ı́ndice

de refração do meio óptico que realiza tal transformação.



16

Figura 4: Exemplo de propagação de raios de luz em uma transformação conforme
com ı́ndice obtido por (2.10). Os feixes de luz percorrem exatamente a geometria
da transformação.

2.3.2 Invariância da Equação de Helmholtz Sobre Transformações
conformes

O comportamento das ondas eletromagnéticas é regido pelas soluções das equa-

ções de Maxwell. Neste contexto, admitindo algumas simplificações como meio não

condutor, sem cargas, homogêneo e isotrópico, qualquer campo (elétrico ou magné-

tico) em qualquer direção da onda eletromagnética satisfaz a equação de Helmholtz

(RIBEIRO, 2008):

(
∇2 +

ω2

c2
n2

)
A = 0 (2.11)

onde c é a velocidade da luz, ω é a frequência angular do campo e A é o campo

elétrico ou magnético.

Da mesma forma que o prinćıpio de Fermat, a equação de Helmholtz é in-

variante frente uma transformação de coordenadas conforme. Apresenta-se aqui

uma demonstração desta invariância com uso da análise complexa (LEONHARDT;

PHILBIN, 2012). Para isto, escreve-se a transformação de coordenadas como:
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w(z) = w(x+ iy) = x′ + iy′ (2.12)

Na expressão (2.12) a parte real corresponde ao eixo das abscissas e a parte

imaginária corresponde ao eixo das ordenadas. Sabendo que z = x+ iy, z̄ = x− iy
e utilizando a derivação em cadeia, pode-se escrever:

∂

∂x
=
∂z

∂x

∂

∂z
+
∂z̄

∂x

∂

∂z̄
=

∂

∂z
+

∂

∂z̄
∂

∂y
=
∂z

∂y

∂

∂z
+
∂z̄

∂y

∂

∂z̄
= i

∂

∂z
− i ∂

∂z̄
(2.13)

A partir de (2.13) demonstra-se:

∂

∂z
=

1

2

(
∂

∂x
− i ∂

∂y

)
e

∂

∂z̄
=

1

2

(
∂

∂x
+ i

∂

∂y

)
(2.14)

Usando (2.14), escreve-se o Laplaciano da seguinte forma:

∇2 =
∂2

∂x2
+

∂2

∂y2
=

(
∂

∂x
+ i

∂

∂y

)(
∂

∂x
− i ∂

∂y

)
= 4

∂2

∂z∂z̄
(2.15)

De forma análoga à expressão (2.15), o Laplaciano no sistema transformado

pode ser calculado como:

∇′2 =
∂2

∂x′2
+

∂2

∂y′2
=

(
∂

∂x′
+ i

∂

∂y′

)(
∂

∂x′
− i ∂

∂y′

)
= 4

∂2

∂w∂w̄
(2.16)

Calculando o diferencial de w e w̄ para transformações conformes, nas quais
∂w̄
∂z

= ∂w
∂z̄

= 0, obtêm-se:

∂w =
∂w

∂z
∂z e ∂w̄ =

∂w̄

∂z̄
∂z̄ (2.17)
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Associando (2.15), (2.16) e (2.17), tem-se:

∇2 = 4
∂w

∂z

∂w̄

∂z̄

∂

∂w∂w̄
=

∣∣∣∣∣dwdz
∣∣∣∣∣
2

∇′2 (2.18)

A expressão (2.18) demonstra que a equação de Helmholtz é invariante so-

bre transformações conformes pois o operador Laplaciano ∇ mantém sua forma

no sistema transformado, exceto pela multiplicação de um escalar. Neste caso,

substituindo (2.18) em (2.11), o ı́ndice de refração no sistema transformado é:

n′ =
n∣∣∣dw
dz

∣∣∣ =
n√(

∂y′

∂x

)2
+
(
∂y′

∂y

)2
(2.19)

O ı́ndice de refração obtido em (2.19) resulta de transformações conformes, as

quais podem ser escritas como funções complexas w(z). Assim, projetos de meios

ópticos isotrópicos podem ser realizados com uma função complexa anaĺıtica em

(2.19). Considerando (2.14) e as condições de Cauchy-Riemann, nota-se que o

resultado em (2.19) é idêntico à (2.10), ou seja, admitindo um comportamento

ondulatório para luz (ao partir da equação de Helmholtz), encontra-se o mesmo

perfil de ı́ndice de refração que o previsto da análise do prinćıpio de Fermat frente

transformações conformes.

Nota-se que a equação de Helmholtz, devido a sua invariância sobre transfor-

mações conformes, pode ser aplicada quando é utilizado o ı́ndice de refração em

(2.19) mesmo se este ı́ndice for não homogêneo, ou seja:

(
∇′2 +

ω2

c2
n′2
)
A′ = 0 (2.20)

no entanto, a equação de Helmholtz em (2.20) apenas pode ser aplicada para as

componentes dos campos com direções x′ ou y′.

As transformações não-conformes apresentam maior aplicação para o projeto
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de meios ópticos devido sua capacidade de atender condições de contorno. Os resul-

tados obtidos em (2.10) e (2.19) não se aplicam para esse tipo de transformações.

A próxima seção apresenta o desenvolvimento da TO para transformações não-

conformes bem como as propriedades que o meio deve possuir para implementar

tais transformações.

2.4 Desenvolvimento Matemático da Transformada Óp-
tica

A teoria da TO analisa o comportamento das equações de Maxwell em transfor-

mação de coordenadas arbitrárias, (LEONHARDT; PHILBIN, 2006, 2012) não apenas

em transformações conformes como exposto nas seções 2.3.1 e 2.3.2. A geometria

diferencial (PRESSLEY, 2001), abordada com o cálculo tensorial (SANCHEZ, 2011),

é a linguagem matemática concisa para a TO, a qual também descreve os espaços

curvos da teoria geral da relatividade de Einstein (LAWDEN, 2003).

Esta abordagem fornece um modo que independe do sistema de coordena-

das para enunciar as equações de Maxwell em um sistema de coordenadas não-

cartesiano, ou seja, as equações de Maxwell apresentam o mesmo modelo mate-

mático para qualquer sistema de coordenadas. A seção 2.4.1 descreve conceitos

básicos do cálculo tensorial os quais permitem verificar a invariância das equações

de Maxwell sobre transformações de coordenadas arbitrárias como demonstrado

na seção 2.4.2.

2.4.1 Cálculo Tensorial

O cálculo tensorial trabalha com transformações de coordenadas. Pode ser con-

siderado como generalizações dos conceitos de: 1) derivação de funções para siste-

mas de coordenadas curviĺıneos; e 2) escalares e vetores são entidades geométricas

particulares de tensores, quando este possui ordem zero e um, respectivamente;



20

De acordo com a definição feita por Gregorio Ricci-Curbastro e Tullio Levi-

Civita, o cálculo tensorial é o cálculo diferencial absoluto (RICCI; LEVI-CIVITA,

1901), ou seja, a extensão do cálculo diferencial sobre tensores. Seu estudo se

baseia na aplicação do cálculo diferencial sobre tensores, os quais generalizam o

conceito de escalares, vetores e matrizes (SANCHEZ, 2007). Os tensores podem ser

representados em um forma generalizada como Ai1···ini1...im onde n indica o número de

ı́ndices contravariantes (sobrescritos) e m indica o número de ı́ndices covariantes

(subscritos). Por exemplo, no tensor Aijklmn os ı́ndices ijk são contravariantes e os

ı́ndices lmn são covariantes. A definição de ı́ndices covariantes e contravariantes é

dada na seção 2.4.1.2.

2.4.1.1 Transformação de Coordenadas no Cálculo Tensorial

Uma transformação de coordenadas pode ser representada pela seguinte equa-

ção matricial:


dx′1

dx′2

dx′3

 =


∂x′1
∂x1

∂x′1
∂x2

∂x′1
∂x3

∂x′2
∂x1

∂x′2
∂x2

∂x′2
∂x3

∂x′3
∂x1

∂x′3
∂x2

∂x′3
∂x3

 ·

dx1

dx2

dx3

 (2.21)

Na expressão (2.21), a matriz é denominada de matriz jacobiana J da transfor-

mação de coordenadas. Do ponto de vista tensorial, esta equação pode ser escrita

como:

dxi
′
=

3∑
j=1

∂xi
′

∂xj
dxj (2.22)

Utilizando a notação de Einstein, ou regra da soma de Einstein, na qual

ı́ndices repetidos indicam soma (também chamados ı́ndices mudos) sendo um

sobrescrito (contravariante) e o outro subscrito (covariante) da seguinte forma:

AiBi =
∑3
i=1A

iBi = A1B1 + A2B2 + A3B3, obtêm-se:
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dxi =
∂xi

∂xi′
dxi

′
ou dxi

′
=
∂xi

′

∂xi
dxi (2.23)

De forma semelhante à expressão (2.23), tem-se:

∂

∂xi
=
∂xi

′

∂xi
∂

∂xi′
ou

∂

∂xi′
=
∂xi

∂xi′
∂

∂xi
(2.24)

Das expressões (2.23) e (2.24) define-se:

Λi
i′ =

∂xi

∂xi′
ou Λi′

i =
∂xi

′

∂xi
(2.25)

Verifica-se, pela derivação em cadeia, que:

Λi
i′Λ

i′

j = δij ou Λi′

i Λi
j′ = δi

′

j′ (2.26)

onde os termos δij e δi
′
j′ são denominados de delta de Kronecker, cujos elementos

são unitários quando os ı́ndices i e j forem iguais e são nulos quando esses ı́ndices

forem diferentes. A expressão (2.26) pode ser verificada mediante aplicação da

regra da cadeia sobre (2.23) em conjunto com a definição em (2.25). O tensor Λi′
i

corresponde à matriz jacobiana J dada na expressão (2.21).

2.4.1.2 Vetores e Bases

Vetores são entidades f́ısicas obtidas pela combinação linear de vetores definidos

em uma base gi. Os valores que ponderam os vetores da base para obter outro

vetor são denominados de componentes e representados tensorialmente por V i.

Assim:

V = V igi (2.27)

Em especial, para a base do sistema cartesiano, tem-se gi = ei = {i, j,k},
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onde i, j e k são os versores nas direções e sentidos dos eixos x, y e z. Como os

elementos das bases gi e gi são vetores, estas bases são representadas, neste texto,

em negrito. O vetor V também pode ser obtido como V = Vig
i, onde gi é a base

rećıproca de gi e definida de forma que gi · gj = δij. A Figura 5 apresenta a base

gi = {g1,g2} com a sua respectiva base rećıproca gi = {g1,g2}. Nota-se que os

vetores g1 e g2 são perpendiculares pois g1 · g2 = 0, bem como o são g1 e g2.

A definição do ı́ndice covariante e contravariante decorre do uso de bases não

ortogonais (os vetores são linearmente independentes porém não ortogonais entre

si) e do conceito de bases rećıprocas. Na Figura 5, a projeção paralela ao vetor

g1 do vetor V no vetor g2 define a componente contravariante V 2. Já a projeção

paralela ao vetor g1 do vetor V no vetor g2 define a componente covariante V2.

De forma análoga, obtém-se as componentes V 1 e V1.

Figura 5: Bases rećıprocas e ı́ndices covariantes e contravariantes. Os vetores
g1 e g2 são perpendiculares bem como o são g1 e g2. O vetor V é invariante e
independe da forma de sua representação que pode utilizar a base contravariante
(gi) ou covariante (gi), ou seja, V = Vig

i = V igi
.
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O valor da componente covariante é diretamente proporcional à dimensão do

vetor da base gi. Por outro lado, o valor da componente contravariante é inver-

samente proporcional à dimensão do vetor da base gi. Este resultado decorre de

g1 · g1 = g2 · g2 = g3 · g3 = 1 da definição de bases rećıprocas.

Admitindo que os elementos de um vetor podem ser obtidos por uma série de

diferenciais, verifica-se que as componentes de um vetor se transformam, em uma

transformação de coordenadas, da mesma forma que (2.22), ou seja:

V i′ = Λi′

i V
i ou V i = Λi

i′V
i′ (2.28)

O vetor V pode ser obtido, em cada sistema de coordenada, com os compo-

nentes V i e V i′ e com as bases gi e gi′ respectivamente, da seguinte forma:

V = V igi = V i′gi′ = Λi
i′V

i′gi (2.29)

Da equação (2.29) obtêm-se:

gi′ = Λi
i′gi (2.30)

Que representa a regra de transformação de bases em transformação de coor-

denadas.

2.4.1.3 Tensor Métrico

No cálculo tensorial define-se o tensor métrico de modo a permitir o cálculo

da distância entre dois pontos em um sistema de coordenadas. Na sua definição,

também se considera que a distância entre dois pontos é invariante mediante trans-

formação de coordenadas (conforme ou não). Uma distância infinitesimal, que no

sistema cartesiano é calculada como ds · ds = ds2 = dx2 + dy2 + dz2, pode ser

calculada em um sistema arbitrário de coordenadas como:
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ds · ds = ds2 =
(
gidx

i
)
·
(
gjdx

j
)

= gijdx
idxj

ds · ds = ds2 =
(
gidxi

)
·
(
gjdxj

)
= gijdxidxj (2.31)

onde gij é o tensor métrico. Para o sistema cartesiano, onde gij = δij, obtém-se a

versão bidimensional (i, j = {1, 2}) ou tridimensional (i, j = {1, 2, 3}) do teorema

de Pitágoras.

A partir de (2.31), verifica-se que o tensor métrico também pode ser calculado

a partir da base gi e da sua rećıproca gi da seguinte forma:

gij = gi · gj ou gij = gi · gj (2.32)

Sabendo que qualquer matriz pode ser escrita como a soma da sua parte simé-

trica com a sua parte antissimétrica é posśıvel verificar que a parte antissimétrica,

do tensor métrico gij não afeta o valor de ds2 e, portanto, o tensor métrico é

simétrico. Esta simetria também pode ser verificada em (2.32).

Admitindo a invariância da distância ds sobre transformações de coordenadas

e as equações (2.23) e (2.25), escreve-se:

ds2 = gi′j′dx
i′dxj

′
= gijdx

idxj = gijΛ
i
i′Λ

j
j′dx

i′dyj
′

ds2 = gi
′j′dxi′dxj′ = gijdxidxj = gijΛi′

i Λj′

j dxi′dyj′ (2.33)

A equação (2.33) demonstra que o tensor métrico se transforma da seguinte

forma:

gi′j′ = Λi
i′Λ

j
j′gij ou gi

′j′ = Λi′

i Λj′

j g
ij (2.34)
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Prova-se com (2.34) que o tensor métrico gij e o tensor métrico inverso gij se

relacionam da seguinte forma:

gijgjk = δik (2.35)

Quando a transformação ocorrer a partir do sistema cartesiano (gij = δij),

tem-se:

gij = JT · J (2.36)

onde JT é a matriz transposta de J e i e j indicam as linhas e colunas respectiva-

mente da matriz. Verifica-se, ainda, que:

dV =
√
gdV ′ =

dV ′

det(J)
(2.37)

onde dV = dx dy dz é o volume infinitesimal no sistema cartesiano e dV ′ é definido

como dV ′ = dx1′ dx2′ dx3′ no sistema transformado. O termo g é o determinante

do tensor métrico gij no sistema transformado. Na equação (2.37),
√
gdV ′ descreve

o volume infinitesimal em qualquer sistema de coordenadas e
√
g é igual ao inverso

de det(J).

2.4.1.4 Elevação e Abaixamento de Índices em Tensores

A posição de um ı́ndice em um tensor, ou seja, alto ou baixo, pode ser alte-

rada. Em um tensor contravariante (́ındice alto) de primeira ordem, a regra para

abaixamento do ı́ndice (e tornar o tensor covariante) é:

Vi = gijV
j (2.38)

A transformação de Vi para Vi′ pode ser obtida da seguinte forma:
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Vi′ = gi′j′V
j′ = Λi

i′gijV
j = Λi

i′Vi (2.39)

Com as expressões (2.38) e (2.35) define-se a regra de elevação do ı́ndice de

um tensor:

V i = gijVj (2.40)

As expressões de transformação de tensores podem ser generalizadas, de forma

semelhante à (2.28) e (2.34) para tensores de maiores ordens como, por exemplo:

Ri′

j′k′l′ = Λi′

i Λj
j′Λ

k
k′Λ

l
l′R

i
jkl (2.41)

Também pode-se elevar ou abaixar ı́ndices de tensores com ordens arbitrárias

com o tensor métrico de forma semelhante às expressões (2.40) e (2.38).

2.4.1.5 Produto Escalar de Vetores

De forma semelhante a (2.31), calcula-se o comprimento de um vetor da se-

guinte forma:

|V|2 = V ·V = gijV
iV j = gi′j′V

i′V j′ (2.42)

A generalização da expressão (2.42) fornece o produto escalar de dois vetores:

V ·U = gijV
iU j = ViU

i = V iUi = Vi′U
i′ = V i′Ui′ (2.43)

A expressão (2.43) consiste em uma contração: a ordem do tensor é reduzida

de uma unidade, ou seja, de um vetor para um escalar.



27

2.4.1.6 Produto Vetorial

Para obter o produto vetorial por meio de tensores, apresenta-se, primeira-

mente, o śımbolo de permutação, o qual é um tensor de 3a ordem, expresso da

seguinte forma:

[ijk] =


+1 se ijk = 123 ou 312 ou 231

−1 se ijk = 132 ou 321 ou 213

0 se houver ı́ndices repetidos

(2.44)

Define-se o tensor de Levi-Civita, em coordenadas cartesianas, da seguinte

forma:

εijk = [ijk] (2.45)

Pode-se demonstrar que, sob transformação de coordenadas, o tensor de Levi-

Civita é:

εi
′j′k′ = Λi′

i Λj′

j Λk′

k [ijk] = det(Λl′

l )[i′j′k′] =
[i′j′k′]
√
g

(2.46)

O produto vetorial no sistema cartesiano, utilizando a definição do tensor de

Levi-Civita é:

U×V = εijkUjVkgi (2.47)

Verifica-se com uso das relações de transformação para εijk, Ui, Vk e gi que a

expressão (2.47) mantém o mesmo formato para diferentes sistemas de coordena-

das.



28

2.4.1.7 Derivada Covariante de um Vetor

Um campo escalar φ (xi), o qual é uma função das suas coordenadas que associa

um valor escalar para cada ponto do domı́nio de um espaço, pode ser derivado com

relação a uma coordenada xi, ou seja:

∂φ

∂xi
≡ φ,i (2.48)

Na expressão (2.48) a v́ırgula, seguida do ı́ndice i, significa derivada parcial de

φ com relação à coordenada xi. Essa expressão resulta no gradiente do escalar φ

no sistema cartesiano. Das equações (2.24), (2.25) e (2.39), verifica-se que o tensor

obtido em (2.48) é covariante, portanto deve ter seu ı́ndice elevado para uso com

a base gi. Assim,

∇φ = gijφ,jgi (2.49)

Um campo vetorial na forma V = V igi também pode ser derivado com relação

as coordenadas xi. Utilizando a regra da derivada do produto, obtém-se:

∂V

∂xi
=
∂V j

∂xi
gj + V j ∂gj

∂xi
(2.50)

No sistema cartesiano, a base gi é constante e sua derivada é nula, logo a

derivada de um vetor no sistema cartesiano é composta apenas pela derivada de

suas componentes. No entanto, a derivada da base de qualquer outro sistema de

coordenadas não é nula. A derivada da base resulta em um vetor que pode ser

obtido pela própria base do sistema de coordenadas, ou seja:

∂gj
∂xi

= Γkjigk (2.51)

Na expressão (2.51), o termo Γkji é chamado de śımbolo de Christoffel que
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consiste em 27 valores e corresponde ao k -ésimo componente da derivada de gj

com relação a xi.

É posśıvel demonstrar (SANCHEZ, 2011) que a regra de transformação do śım-

bolo de Christoffel é:

Γk
′

j′i′ = Λk′

k Λj
j′Λ

i
i′Γ

k
ji − Λk′

j,iΛ
j
j′Λ

i
i′ (2.52)

Da expressão (2.52) é posśıvel provar a simetria do śımbolo de Christoffel, ou

seja, Γijk = Γikj. Além disso, comparando (2.52) com (2.41) nota-se que o śımbolo

de Christoffel não se transforma como um tensor e, portanto, não é um tensor.

Substituindo os śımbolos de Christoffel na expressão (2.50), obtém-se:

∂V

∂xi
= V j

,igj + ΓkjiV
jgk = V j

;igj (2.53)

onde V j
;i é dado por:

V j
;i = V j

,i + ΓjkiV
k (2.54)

A expressão (2.53) fornece as componentes da derivada de V com relação à xi.

De forma semelhante à derivada de um campo escalar, a expressão (2.53) resulta

em uma derivada covariante para o vetor V.

2.4.1.8 Propriedades Envolvendo Tensor Métrico e Símbolo de Christo�el

Utilizando manipulações envolvendo elevação e abaixamento de ı́ndices, deri-

vadas covariantes de vetores e de tensores e as relações de transformação entre

sistemas de coordenadas, é posśıvel demonstrar propriedades importantes para o

tensor métrico e para o śımbolo de Christoffel (SANCHEZ, 2011).

A derivada covariante do tensor métrico, com relação às coordenadas xi, se
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anula em qualquer sistema de coordenadas. Isto ocorre porque no sistema Carte-

siano esta derivada se anula e a derivada do tensor métrico se transforma como

um tensor (2.41) ou seja:

gij;k = 0 ou gij;k = 0 (2.55)

O tensor métrico também permite a elevação dos ı́ndices em uma derivada

covariante:

V ;j
i = gjkVi;k (2.56)

O śımbolo de Christoffel pode ser calculado, quando conhecido o tensor mé-

trico, pela seguinte expressão:

Γijk =
1

2
gil (glj,k + glk,j − gjk,l) (2.57)

Embora a derivada covariante do tensor métrico seja nula, como dado em

(2.55), a simples derivada de seus elementos (representado por ,) não é nula.

2.4.1.9 Divergente e Rotacional

A expressão (2.53) para cálculo da derivada covariante de um vetor pode ser

utilizada para obter o cálculo do seu divergente:

∇ ·V = V i
;i = V i

,i + ΓijiV
j (2.58)

Utilizando a expressão (2.57) e após manipulações, obtém-se:

∇ ·V =
1
√
g

(√
gV i

)
,i

(2.59)
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A expressão (2.59) demonstra que não é necessário tomar a derivada covariante,

ao contrário da expressão (2.58), o que representa uma importante simplificação.

O rotacional pode ser obtido mediante uso do tensor de Levi-Civita na derivada

covariante do vetor, assim:

(∇×V)i = εijkVk;j = εijkVk,j (2.60)

A simplificação indicada na expressão (2.60) decorre do cancelamento dos ter-

mos contendo o śımbolo de Christoffel.

2.4.2 Análise das Equações de Maxwell sob Transformações de Co-
ordenadas Arbitrárias

A seção 2.4.1 apresentou os resultados do cálculo tensorial que podem ser

utilizados para generalizar as equações de Maxwell para qualquer sistema de coor-

denadas. Esta seção demonstra a invariância das equações de Maxwell sob trans-

formações de coordenadas arbitrárias com o uso do cálculo tensorial.

No espaço livre, as equações de Maxwell são (REITZ; MILFORD; CHRISTY, 2008;

RIBEIRO, 2008):

∇ · E =
ρ

ε0
, ∇ ·B = 0,

∇× E = −∂B

∂t
, ∇×B =

1

c2

∂E

∂t
+ µ0J (2.61)

onde ε0 é a permissividade elétrica do vácuo, µ0 é a permeabilidade magnética

do vácuo, ρ é a densidade volumétrica de carga e J é a densidade de corrente de

convecção por unidade de área. E é o campo elétrico e B é a densidade de fluxo

magnético.

As expressões tensoriais para o divergente e rotacional apresentadas na seção
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2.4.1.9, conjuntamente com manipulações tensoriais utilizando as expressões (2.40)

e (2.46), podem ser utilizadas sobre as equações de Maxwell. Assim, obtém-se:

(√
ggijEj

)
,i

=

√
gρ

ε0
,

(√
ggijBj

)
,i

= 0,

[ijk]Ek,j = −
∂
(√

ggijBj

)
∂t

, [ijk]Bk,j =
1

c2

∂
(√

ggijEj
)

∂t
+ µ0
√
gji (2.62)

Nas expressões em (2.62) tem-se que c2 = 1/(ε0µ0). Como pode ser observado,

as equações descritas por (2.62) são invariantes sobre transformação de coorde-

nadas, uma vez que apresentam o mesmo formato tensorial em qualquer sistema

descrito pelo seu tensor métrico gij. Assim, a diferença observada em (2.62) para

cada sistema decorre na modificação do tensor métrico que consiste apenas em um

parâmetro nas equações (2.62). A transformação de coordenadas implica em uma

nova distribuição para a densidade de carga e corrente no sistema transformado,

ou seja,
√
gρ e

√
gj, respectivamente.

Por outro lado, na presença de um meio dielétrico, as equações de Maxwell

também podem ser escritas como (REITZ; MILFORD; CHRISTY, 2008):

∇ ·D = ρ, ∇ ·B = 0,

∇× E = −∂B

∂t
, ∇×H =

∂D

∂t
+ J (2.63)

Nas equações (2.63), H é a intensidade do campo magnético e D é o vetor

deslocamento elétrico. Utilizando as expressões tensoriais, e considerando um sis-

tema cartesiano de coordenadas (onde o termo
√
ggij é igual à δij e

√
g = 1), a

expressão (2.63) é equivalente à:

Di
,i = ρ, Bi

,i = 0,
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[ijk]Ek,j = −∂B
i

∂t
, [ijk]Hk,j =

∂Di

∂t
+ ji (2.64)

Comparando as equações (2.62) e (2.64) e considerando um redimensionamento

de ρ como
√
gρ e de j como

√
gj (neste trabalho apenas considera-se ρ = 0 e J = 0),

e sabendo que Bj = µ0Hj na expressão (2.62) (no espaço livre B = µ0H), pode-se

obter as seguintes relações constitutivas:

Di = ε0ε
ijEj, Bi = µ0µ

ijHj

εij = µij =
√
ggij =

JT · J
det(J)

(2.65)

O resultado em (2.65) indica que as equações de Maxwell no espaço livre e no

sistema de coordenadas arbitrário (2.62) pode ser interpretado em um sistema de

coordenadas cartesiano (2.64), desde que as alterações impostas pela transformação

de coordenadas sejam “absorvidas” por um meio dielétrico com impedância casada

(pois εij = µij) o que garante ausência de reflexões nas interfaces. Ressalta-se que

os termos Ej, D
i, Bi, Hj são tensores e não vetores. Para obter os respectivos

vetores utiliza-se: E = Ejg
j, D = Digi, B = Bigi, H = Hjg

j. Nota-se ainda

que, os vetores E, D, B, H são invariantes, todavia são mapeados entre diferentes

sistemas de coordenadas.

Portanto, um meio com as propriedades da expressão (2.65) determina o com-

portamento das ondas eletromagnéticas exatamente como a geometria definida

pela transformação de coordenadas.

Por outro lado, um meio com impedância casada pode ter o correspondente

tensor métrico determinado. Isto permite representar esse meio como uma trans-

formação de coordenadas e prever o comportamento das ondas eletromagnéticas

como a geometria determinada por essa transformação.
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2.4.2.1 Medida da Anisotropia e Índice de Refração Isotrópico

As propriedades definidas para o meio óptico pela TO, (2.65), resultam em

meios anisotrópicos. Admitindo o sistema cartesiano como original, apenas para

transformações conformes as propriedades obtidas pela TO são isotrópicas.

Para verificar isto, seja uma transformação conforme em 2D, a qual satisfaz as

condições de Cauchy-Riemann (2.3) e (2.4). Neste caso, tem-se:

Λi′

i =

 ∂x′

∂x
∂x′

∂y

∂y′

∂x
∂y′

∂y

 =

 a(x, y) −b(x, y)

b(x, y) a(x, y)

 (2.66)

Aplicando as expressões (2.36) e (2.66) pode-se obter o tensor métrico desta

transformação da seguinte forma:

gi
′j′ = Λi′

i Λj′

j δ
ij =

 a(x, y)2 + b(x, y)2 0

0 a(x, y)2 + b(x, y)2

 (2.67)

Com o resultado (2.67), empregado na expressão (2.65), conclui-se que trans-

formações conformes resultam em meios isotrópicos (todavia podem ser não ho-

mogêneos) na TO uma vez que δij é a matriz identidade. No entanto, o meio pode

ser não homogêneo uma vez que a2 + b2 geralmente não é constante.

Por outro lado, transformações não-conformes resultam em anisotropia para as

propriedades em (2.65). Isto significa que os termos na diagonal de gij são diferen-

tes e termos fora da diagonal são não nulos. Além da anisotropia, as propriedades

definidas por (2.65) são não homogêneas.

Uma medida de anisotropia pode ser medida usando a seguinte expressão (AS-

TALA; IWANIEC; MARTIN, 2008):
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K =
tr
(
JT · J

)
2det (J)

(2.68)

onde J = Λi′
j é a jacobiana da transformação de coordenadas e tr representa

o operador traço sobre matrizes. Neste trabalho, a anisotropia medida por K

é sempre maior que a unidade pois as transformações de coordenadas utilizadas

possuem det(J) > 0 (é posśıvel obter K < 0 como é o caso de lentes com resolução

abaixo do limite de difração). Transformações conformes resultam em K = 1, o

que pode ser verificado pela aplicação de (2.66) em (2.68).

Caso a anisotropia K seja suficientemente pequena, esta pode ser ignorada

para o cálculo de um ı́ndice de refração isotrópico. Para isto, calcula-se o valor

médio entre as derivadas ∂x′

∂x
e ∂y′

∂y
e entre as derivadas ∂x′

∂y
e −∂y′

∂x
. Estes valores

médios podem ser utilizados na expressão (2.10) obtendo-se:

n′ = 2
n√(

∂x′

∂x
+ ∂y′

∂y

)2
+
(
∂x′

∂y
− ∂y′

∂x

)2
(2.69)

É interessante notar que a expressão (2.69) para o ı́ndice de refração torna-se

equivalente às expressões (2.10) e (2.19) quando da aplicação de transformações

conformes. Esta equivalência pode ser demonstrada mediante uso da expressão

(2.66) em (2.69).

2.4.3 Condições de Contorno na Transformada Óptica

As condições de contorno na TO consistem em condições matemáticas para as

transformações de coordenadas, ou seja, valores que as coordenadas x′ e y′ devem

assumir para um conjunto de pontos do sistema original (x, y).

A funcionalidade dos dispositivos ópticos projetados com a TO é definida pelas

condições de contorno da transformação de coordenadas empregada. Portanto,

atender a estas condições de contorno é de fundamental importância na TO.
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Além da funcionalidade do meio óptico projetado, as condições de contorno

são importantes para evitar reflexões nas fronteiras do meio. Neste caso, deve-se

garantir continuidade entre as fronteiras do sistema de coordenadas transformado

com o não transformado para garantir ausência de reflexões (ZHANG; JIN; HE, 2010;

YAN; YAN; QIU, 2008). Matematicamente, a continuidade é descrita como x′ = x e

y′ = y nas fronteiras dos sistemas de coordenadas.

Por outro lado, condições de contorno não podem ser atendidas por transfor-

mações conformes, de acordo com o teorema da unicidade (SHILOV, 1996) o qual

é discutido na seção 2.3.

Portanto, aplicações da TO atendendo a condições de contorno implicam, ne-

cessariamente, no uso de transformações não-conformes as quais, por sua vez,

resultam em meios anisotrópicos como discutido na seção 2.4.2.1.

Embora sempre exista anisotropia em transformações que atendem a condições

de contorno, pode-se escolher convenientemente uma transformação de coordena-

das que atenda a essas condições. Assim, é posśıvel obter um meio transformado

que apresente pequena anisotropia, facilitando a concepção prática do meio óptico.

A escolha de uma transformação de coordenadas com baixa anisotropia pode

ser uma tarefa dif́ıcil para ser realizada manualmente. Soluções para redução da

anisotropia podem ser encontradas em (LI; PENDRY, 2008; LIU et al., 2013; CHANG

et al., 2010; LANDY; PADILLA, 2009). Este trabalho apresenta novas estratégias

para determinar transformações de coordenadas 2D com baixa anisotropia e que

atendem todas as condições de contorno.

2.5 Estado da Arte

Esta seção descreve as diferentes aplicações teóricas e práticas da TO apresen-

tadas na literatura, levantando, assim, o estado da arte em TO. Também, é dada

atenção para as técnicas de mapeamento quase-conforme propostos na literatura
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nas referidas aplicações.

É dada maior atenção em transformações em 2D. No entanto, uma vez obtido

o perfil de ı́ndice de refração (para mapeamentos quase-conforme) este pode ser

facilmente estendido para 3D mediante extrusão ou rotação axial deste perfil (MA;

CUI, 2010).

2.5.1 Invisibilidade

Uma das mais exploradas aplicações da TO é a invisibilidade. Esta pode ser

alcançada, teoricamente, com uma transformação de coordenadas cujo efeito seja

criar um “buraco” no sistemas de coordenadas original. Uma forma geral desta

transformação, em coordenadas esféricas, é (KUNDTZ; SMITH; PENDRY, 2011):

r′ =


r, r > R2

(r − α) (R2−R1)
(R2−α)

+R1, α < r < R2

rR1

α
r < α

(2.70)

Onde r′ = r = R2 são os pontos da circunferência externa (figura 7) onde

há a continuidade entre os sistemas de coordenadas, r′ = R1 são os pontos da

circunferência do meio transformado para os quais são mapeados os pontos da

circunferência r = α. Admitindo R2 > R1 >> α pode-se visualizar esta trans-

formação da seguinte forma: a região do sistema original onde α < r < R2 é

“comprimida” no sistema transformado para R1 < r′ < R2. Já a região com r < α

é “esticada” para r′ < R1. Um meio óptico que implementa esta transformação

gera um efeito de invisibilidade para objetos inseridos em r′ < R1. Deve-se notar

que uma parte da potência eletromagnética atravessa a região a ser escondida.

Essa parte diminui à medida que α é reduzido na expressão (2.70) e se torna nulo

quando α → 0. A Figura 6 demonstra a transformação para obter invisibilidade

em (2.70) quando α = 0, ou seja, invisibilidade perfeita.

A condição na qual α = 0 gera singularidade na transformação, levando à
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Figura 6: Transformação singular de coordenadas para criar invisibilidade (LEO-

NHARDT; PHILBIN, 2012).

propriedades para o meio óptico singulares na origem. Além disso, uma onda ele-

tromagnética que passe exatamente pelo centro deveria possuir velocidade de fase

maior que c, o que pode ser alcançado, segundo (MILONNI, 2004; BOYD; GAUTHIER,

2002), para frequências de ressonância do material do manto de invisibilidade. Na

verdade, para obter invisibilidade perfeita deve-se ter uma velocidade de fase infi-

nita para ondas que passam pelo centro.

Apesar das condições em (2.70) serem extremas quando se pretende alcançar

invisibilidade perfeita (α→ 0), o experimento em (SCHURIG et al., 2006) demonstra

a capacidade de metamateriais de proporcionar as necessárias propriedades extre-

mas para implementar a invisibilidade. Neste experimento, que considera uma

polarização espećıfica para a luz, embora reflexão e difração foram verificados, o

dispositivo para invisibilidade apresentou bom desempenho. Seu funcionamento

se baseia no uso da ressonância e, portanto, seu desempenho é afetado em função

da frequência. Em espećıfico, no trabalho de (SCHURIG et al., 2006) foi utilizado

uma frequência de 8, 5GHz.

Uma alternativa para evitar o problema da singularidade é proposta em (LI;
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PENDRY, 2008), na qual uma reta do sistemas de coordenadas original é mapeada

de forma a gerar o vazio no sistema transformado. Esta alternativa é denominada

de invisibilidade sob o tapete pois gera um “buraco” abaixo da coordenada x = 0

no sistema transformado. Em (LI; PENDRY, 2008), foi empregada uma técnica

de mapeamento quase-conforme a qual possui eficácia na redução da anisotropia,

porém ao custo de gerar descontinuidade em torno do manto de invisibilidade e,

consequentemente, reflexões nestes pontos (ZHANG; JIN; HE, 2010; YAN; YAN; QIU,

2008).

A invisibilidade sob o tapete apenas funciona em um semi-plano e o meio óptico

deve funcionar como refletor nos pontos adjacentes à região inviśıvel. O resultado

para o perfil de ı́ndice de refração e para a respectiva simulação numérica obtidos

em (LI; PENDRY, 2008) são semelhantes ao apresentado na Figura 7.

Figura 7: Invisibilidade sob o tapete. a) Propagação do campo elétrico. b) Índice
de refração.

A estratégia de mapeamento quase-conforme proposta por Li e Pendry (2008)

utiliza um gerador de mapeamento (STEINBERG, 1993) de forma a minimizar o

funcional (DACOROGNA, 2009) Modified-Liao (STEINBERG, 1993), definido como:
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φ =
1

hw

∫ w

0

∫ h

0

(tr gij (η, ξ))2

det g (η, ξ)
dηdξ (2.71)

onde h e w indicam as dimensões do meio original. É notável que o integrando

é proporcional ao quadrado da anisotropia calculado por (2.68). Esta técnica

de mapeamento quase-conforme não atende às condições de contorno referentes

à continuidade entre o sistema original e o transformado, o que é denominado de

“escorregamento”das condições de contorno implicando em reflexões nas interfaces.

Uma implementação experimental do manto de invisibilidade proposto por

Li e Pendry (2008) foi realizado por Gabrielli et al. (2009)onde o dispositivo de

invisibilidade tem um formato triangular com uma densidade variante de śılicio em

formato de postes com 50nm de diâmetro o qual é muito menor que o comprimento

de onda utilizado, ou seja, 1550nm. Essa variação na densidade de siĺıcio permite

a realização de um gradiente de ı́ndice de refração.

É posśıvel utilizar mapeamento conforme para criar invisibilidade como de-

monstrado em (LEONHARDT, 2006). A Figura 8 apresenta o comportamento óp-

tico desse meio de invisibilidade. Comparando a geometria da transformação da

Figura 8 com o do trabalho em (LI; PENDRY, 2008) verifica-se que estas estratégias

de invisibilidade são semelhantes: não atendem às condições de contorno e não

permitem obter invisibilidade para todas as direções de propagação das ondas ele-

tromagnéticas (como indicado pelos raios em vermelho na Figura 8). A vantagem

da invisibilidade sobre o tapete em (LI; PENDRY, 2008) sobre aquela obtida com

mapeamento conforme em (LEONHARDT, 2006) consiste na ausência de singula-

ridade. Porém, apresenta anisotropia residual devido ao uso de um mapeamento

quase-conforme.

Existem outras estratégias para determinar transformações para criar invisibi-

lidade de modo a reduzir a anisotropia como verificadas em (CAI et al., 2007; MA et

al., 2009; CHEN; FU; YUAN, 2009), bem como existem outras propostas de imple-

mentação prática de meios de invisibilidade que podem ser verificadas em (LIU et
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Figura 8: Transformação conformal para criar invisibilidade(LEONHARDT, 2006).

al., 2014; SORIC et al., 2013; FENG; XU; YU, 2011).

2.5.2 Lentes com Resolução Abaixo do Limite de Difração

As lentes convencionais possuem uma limitação na sua resolução em virtude da

natureza ondulatória da luz. Esta limitação está associada à difração das ondas ao

atravessarem a abertura da lente (BORN; WOLF, 1999). Como mencionado na seção

2.2, a técnica Traçado de Raios pode ser utilizada para melhorar a resolução de

lentes, porém estas sempre terão sua resolução limitada em função do comprimento

de onda e de sua abertura, pois, o Traçado de Raios não considera a natureza

ondulatória da luz e o fenômeno da difração.

Teoricamente, é posśıvel encontrar as propriedades que as lentes devem possuir

para alcançar resolução abaixo do limite de difração. Exemplos de lentes com

resolução abaixo do limite de difração são a lente olho de peixe de Maxwell e a
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lente de Lunneburg.

A lente olho de peixe (SWAINSON; MAXWELL, 1854 apud BORN; WOLF, 1999)

foi desenvolvida por Maxwell em 1854. Esta lente é uma esfera de raio R que

possui gradiente de ı́ndice de refração de acordo com a seguinte expressão:

n (r) =
2

1 + (r/R)2 (2.72)

Na equação (2.72), r é a distância do centro da esfera e R é o raio da lente.

Dentro da lente, os raios de luz são ćırculos e todos os raios, originados de um ponto,

convergem para outro ponto diametralmente oposto. A Figura 9 (a) demonstra o

gradiente de ı́ndice de refração, bem como o comportamento dos raios de luz.

Figura 9: Exemplos de lentes de gradientes de ı́ndice. a) lente olho de peixe de
Maxwell. b) lente de Luneburg.

Uma lente semelhante à lente olho de peixe é a lente de Luneburg (LUNEBURG;

HERZBERGER, 1964), apresentada na Figura 9 (b). Nesta lente, raios de luz para-

lelos convergem em um ponto no lado oposto ao da entrada na lente. Seu ı́ndice
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de refração é calculado como:

n (r) =

√
2−

(
r

R

)2

(2.73)

Algumas aplicações da lente de Luneburg são radares (XUE; FUSCO, 2007) e

antenas (PFEIFFER; GRBIC, 2010).

Além das lentes olho de peixe e a de Lunneburg, segundo Pendry (2000), ma-

teriais com ı́ndice de refração negativo (que levam à ângulos de refração negativos)

permitem obter lentes com resolução abaixo do limite de difração. Uma demons-

tração desta afirmação pode ser verificada em (LEONHARDT; PHILBIN, 2012) a

qual considera a aplicação da TO. A Figura 10 apresenta uma transformação de

coordenadas que produz uma lente com resolução abaixo do limite de difração

(LEONHARDT; PHILBIN, 2012). Nesta Figura verifica-se que a transformação de

coordenadas possui três valores para x com um mesmo valor para x′. Estes pontos

correspondem às regiões de focalização com uma resolução abaixo do limite de

difração. A aplicação da TO com esta transformação de coordenadas implica em

ı́ndice de refração negativo o que leva à refração com ângulo negativo. Metama-

teriais com ı́ndice de refração negativo podem ser verificados em trabalhos como

(GARCÍA-MECA et al., 2009; LI et al., 2012).

O trabalho em (LEONHARDT, 2009) demonstra a possibilidade de criar lentes

com resolução abaixo do limite de difração sem o uso de ı́ndice de refração nega-

tivo. Demonstra-se que o perfil do ı́ndice de refração da lente olho de peixe de

Maxwell provém de uma transformação conforme e, por este motivo, é uma lente

de gradiente de ı́ndice. Porém, esta lente possui uma caracteŕıstica indesejável: a

fonte de luz e o ponto focal se encontram dentro do meio óptico. Outros trabalhos,

como em (ZHANG; LIU, 2008), vem demonstrando a possibilidade de criar lentes

com resolução abaixo do limite de difração com lentes perfeitas através do uso de

lentes plasmônicas.

Embora existam argumentações da possibilidade da realização de lentes com
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Figura 10: Transformação de coordenadas para criar lente com resolução abaixo do
limite de difração (LEONHARDT; PHILBIN, 2012). O ponto é transformado em uma
circunferência com raio R1 (a circuferência interna). Este mapeamento é singular
ao transformar um ponto em infinitos pontos. A circunferência externa conciste
nos pontos onde a transformação coincide com o sistema original.

resolução abaixo do limite de difração, ainda que teoricamente, este é um tema

debatido na comunidade cient́ıfica e posicionamento em contrário pode ser encon-

trado em (RAMM, 2008; GARCIA; NIETO-VESPERINAS, 2002).

2.5.3 Guias de Onda

Intensa investigação tem sido feita na aplicação da TO em guias de ondas.

Como resultados dessas aplicações temos guias com curvaturas, compressores e

expansores de feixes eletromagnéticos. Diferentes estratégias, tanto na fabricação

quanto no uso de transformação de coordenadas, foram propostas para realizar os

guias de onda projetados.

Em (CHANG et al., 2010) é apresentado uma estratégia de redução da anisotro-
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pia que resulta em uma equação de Laplace. Tomando as derivadas parciais nas

condições de Cauchy-Riemann com relação a x e a y e realizando uma combinação

membro a membro, pode-se encontrar uma equação de Laplace cuja solução deter-

mina uma transformação quase-conforme. É necessário o uso de “escorregamento”

das condições de contorno (x′ 6= x e y′ 6= y nas fronteiras), acarretando reflexões

nas interfaces do meio óptico.

Por outro lado, a redução da anisotropia pode ser alcançada mediante uso de

parametrização conforme demonstrado em (LIU et al., 2013). Nesse trabalho, po-

linômios de Chebyshev (GARCIA; STICHTENOTH, 1999) e séries de senos e cossenos

foram utilizados para oferecer graus de liberdade para a função de transformação

de coordenadas. Os coeficientes dos polinômios foram otimizados mediante um

algoritmo numérico. Foram utilizadas Restrições para garantir o atendimento de

condições de contorno, bem como os limites do ı́ndice de refração.

O guia de onda curvo de 90◦ obtido em (LIU et al., 2013) foi implementado na

prática em (GABRIELLI et al., 2012). Neste trabalho, demonstrou-se a aplicação da

litografia em tons de cinza (LEVINSON, 2011) para atingir os requisitos de fabrica-

ção e gradiente de ı́ndice. Transformações de coordenadas gerais para criação de

curvas e expansores podem ser vistas também em (RAHM et al., 2008b). Uma pro-

posta para implementação prática de um guia de onda curvo foi apresentado em

(MEI; CUI, 2009). Este guia pôde ser considerado isotrópico pois apenas foi con-

siderado uma polarização espećıfica, embora sua transformação de coordenadas

resulte em anisotropia.

Implementações por meio de gradiente de ı́ndice foi demonstrada em (SPADOTI

et al., 2010), no qual um concentrador de luz utiliza gradiente de ı́ndice de refração

mediante variação da concentração de “buracos” (ar, n = 1) em plataforma de

siĺıcio (Si, n = 3, 5). Gradiente de ı́ndice de refração também pode ser obtido

mediante dopagens de materiais como apresentado em (SHINGYOUCHI; KONISHI,

1990; MOORE, 1980; BELTRAMI et al., 1997).
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2.6 Considerações Finais

Este Caṕıtulo apresentou a fundamentação matemática da TO evidenciando a

dificuldade prática de sua realização. Seus principais exemplos de aplicação foram

abordados enfatizando-se as estratégias para redução da anisotropia presentes na

literatura as quais podem ou não atender a condição de continuidade entre o meio

transformado e o não transformado necessária para evitar reflexões nas interfaces.

Neste trabalho, novas estratégias de mapeamento quase-conforme são adici-

onadas à literatura as quais atendem as condições de contorno (continuidade e

funcionalidade do meio óptico). Estas estratégias, descritas no Caṕıtulo 4, utili-

zam interpolação ou regressão as quais são abordadas no próximo Caṕıtulo.
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3 Técnicas de Interpolação e
Regressão

Este Caṕıtulo apresenta uma revisão sobre as técnicas de interpolação (STEF-

FENSEN, 2006; AKAI, 1993; ATKINSON, 1988) e regressão (MONTGOMERY, 2010),

devido à possibilidade de suas aplicações para gerar mapeamentos quase-conformes.

Serão apresentadas suas aplicações, vantagens e desvantagens, bem como o proce-

dimento matemático para a aplicação das referidas técnicas.

Esta revisão também procura levantar o comportamento dessas técnicas de

maior importância e influência na sua aplicação e desempenho para alcançar ma-

peamentos quase-conformes para a TO.

3.1 Interpolação

A interpolação (STEFFENSEN, 2006) consiste na determinação de uma função

que contém pontos de uma amostra obtida, por exemplo, por meio de um expe-

rimento. Este conjunto de dados não possui continuidade e, com a interpolação,

pode-se construir uma função que se “encaixe” nestes dados pontuais, conferindo-

lhes, então, a continuidade desejada. A interpolação também é útil para aproximar

funções complexas por funções mais simples, e obter, por exemplo, maior desem-

penho computacional. No entanto, o uso de uma função mais simples introduz

erros, e normalmente, não se obtém o mesmo resultado da função original.
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A função de interpolação pode ser formada por uma série cujos termos são

ponderados por coeficientes e são linearmente independentes entre si, de modo a

permitir o ajuste da função aos valores da amostra. O número de termos linear-

mente independentes determinam o número total de graus de liberdade, o qual é

igual ao número de parâmetros e deve ser igual ao número de condições impostas

(ou seja, ao número de pontos amostrados) para que apresente uma, e apenas uma,

solução. A determinação destes parâmetros pode ser obtida pela solução de um

sistema linear.

3.1.1 Interpolação Polinomial

Na interpolação polinomial utiliza-se como função de interpolação uma série

de potência da seguinte forma:

f(x) =
p∑

n=0

Anx
n (3.1)

onde p é a ordem do polinômio. Conhecido um conjunto de pontos de uma função

a ser interpolada (x1, y1) . . . (xq, yq), os coeficientes An são calculados por meio do

seguinte sistema linear:



1 x0 x2
0 . . . xp0

1 x1 x2
1 . . . xp1

1 x2 x2
2 . . . xp2

...
...

...
. . .

...

1 xp x2
p . . . xpp


·



A0

A1

A2

...

Ap


=



y0

y1

y2

...

yp


(3.2)

Em particular, quando p = 1 na expressão (3.1), temos uma interpolação

linear. Para a interpolação polinomial, é posśıvel evitar a resolução do sistema em

(3.2), com o uso das fórmulas de Lagrange ou de Newton (STEFFENSEN, 2006),

reduzindo significativamente o número de operações.
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Embora a interpolação polinomial seja facilmente implementada, verifica-se da

expressão (3.2) que surgem termos de ordem elevada na resolução desse sistema

quando o número de pontos amostrados for elevado. Problemas numéricos como,

por exemplo, truncamento, podem gerar erros elevados e devem ser considerados

em implementações computacionais.

Conquanto, segundo o teorema de aproximação de Weierstrass (RUDIN, 1976),

qualquer função pode ser aproximada por uma série de potências, a interpolação

polinomial pode se tornar inadequada entre os pontos utilizados para o cálculo dos

coeficientes. A Figura 11 demonstra esta situação.

Figura 11: Inadequação da interpolação polinomial para séries de potência de
elevada ordem em pontos pertencentes aos intervalos 0 < x < 1 e 9 < x < 10.

Os valores extremos verificados na Figura 11 nos intervalos 0 < x < 1 e

9 < x < 10 é conhecido como fenômeno de Runge (DAHLQUIST; BJORCK, 2003)

e ocorre devido à presença de termos de elevada ordem. Uma escolha convêniente

da posição das amostras pode evitar este fenômeno. Também pode ser minimizado

com o uso de outras funções de interpolação, como por exemplo: polinômios de

Chebyshev (GARCIA; STICHTENOTH, 1999), curvas spline (seções de polinômios),

função sinc, séries trigonométricas entre outras. Esta última é apresentada na
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próxima seção.

3.1.2 Interpolação Trigonométrica

A interpolação trigonométrica utiliza como função interpoladora séries de senos

e cossenos em forma de harmônicas (ATKINSON, 1988). Devido à presença de

termos harmônicos, este tipo de interpolação é adequado para funções periódicas.

A sua forma geral, considerando um número ı́mpar, k, de pontos amostrados, é

(ATKINSON, 1988):

f(x) =
A0

2
+

m∑
n=1

(Ancos(nx) +Bnsin(nx)) (3.3)

onde m = k−1
2

.

Por outro lado, com um número par, k, de pontos amostrados, a forma geral

torna-se (ATKINSON, 1988):

f(x) =
A0

2
+

m−1∑
n=1

(Ancos(nx) +Bnsin(nx)) +
Am
2
cos(mx) (3.4)

onde m = k
2

Sendo par ou ı́mpar o número de pontos, deve ser dada atenção para que

0 ≤ x < 2π. Esta condição pode ser atendida com uma normalização aplicada em

todos os valores posśıveis para x.

A expressão (3.3) possui o mesmo formato da série de Fourier (SMITH, 2007).

Em particular, quando a amostragem da função a ser aproximada resulta em pontos

igualmente espaçados com x0 = 0, a interpolação resulta na transformada discreta

de Fourier e os coeficientes An e Bn, para um número par ou ı́mpar de pontos, são

calculados como (ZYGMUND, 1950):
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An =
2

k

k−1∑
i=0

[f(xi)cos(nxi)] (3.5)

Bn =
2

k

k−1∑
i=0

[f(xi)sen(nxi)] (3.6)

Como a transformada discreta de Fourier converge para a função que esta sendo

aproximada (LIGHTHILL, 1964), desde que a mesma possua a propriedade de ser

absolutamente integrável (LIGHTHILL, 1964), a interpolação trigonométrica com

amostras igualmente espaçadas converge para a função que esta sendo aproximada.

Por outro lado, para uma amostragem que não resulte em pontos igualmente

espaçados, a transformada discreta de Fourier não pode ser utilizada para calcular

os coeficientes An e Bn. Neste caso, deve-se calcular os coeficientes por meio de um

sistema linear envolvendo os valores x e y das coordenadas dos pontos amostrados

e a forma geral (3.3) ou (3.4) de maneira semelhante a expressão (3.2). Além disso,

como ilustra a Figura 12, a série trigonométrica pode não convergir para a função

que é aproximada se os pontos amostrados não estiverem igualmente espaçados.

Em qualquer caso (pontos igualmente espaçados ou não), o aumento no número

de amostras leva à presença altas harmônicas.

O ajuste de uma função para os pontos intermediários aos pontos amostrados

tende a piorar quando o número de harmônicos aumenta, como indicado na Figura

12. Em outras palavras, quando o número de pontos a serem interpolados cresce,

aumenta-se o erro para os pontos não interpolados (se não estiverem igualmente

espaçados).

Uma posśıvel tentativa para reduzir o erro em pontos intermediários é amostrá-

los para permitir sua interpolação e, portanto, reduzir o erro para zero nos mesmos.

No entanto, acrescentar mais pontos amostrados exige o aumento de termos line-

armente independentes, o que leva ao agravamento das oscilações para funções

obtidas pela interpolação.
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Figura 12: Interpolação trigonométrica com pontos amostrados não igualmente
espaçados. a) Interpolação com 14 pontos; b) Interpolação com 16 pontos.

Para situações onde a presença de erros elevados devem ser evitados ou sejam

inadmisśıveis, a interpolação pode se tornar inadequada. Outros métodos de apro-

ximação de funções devem ser utilizados para obter bom ajuste em todos os pontos

(amostrados ou não) a medida que aumenta-se o número de graus de liberdade. Na

próxima seção, será descrito que a estratégia da regressão por mı́nimos quadrados

com séries de potência tem esta capacidade.
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3.2 Regressão por Mínimos Quadrados com Séries de Po-
tência

Na estat́ıstica, a regressão permite avaliar a relação de uma ou mais variáveis

dependentes com variáveis independentes (MONTGOMERY, 2010). Para isto, a

regressão, basicamente, procura uma equação matemática que descreva a relação

entre estas variáveis. Entre os objetivos da regressão pode-se citar:

� A predição que avalia as variáveis de sáıda em função de variáveis de entrada

para pontos não amostrados;

� A previsão de valores futuros de variáveis de sáıda;

� A análise do relacionamento funcional entre parâmetros de entrada e de sáıda;

� A aproximação de uma função conhecida ou desconhecida.

A regressão pode ser paramétrica ou não-paramétrica. Na regressão paramé-

trica (MONTGOMERY, 2010), a forma do relacionamento funcional entre as variá-

veis dependentes e independentes é previamente conhecida, porém seus parâmetros

são estimados por alguma técnica de modo a obter a função final que relaciona

as variáveis dependentes e as independentes. Na regressão não-paramétrica (HÄR-

DLE, 1991), a forma funcional da função que relaciona variáveis dependentes e

independentes não é conhecida, o que representa uma ampliação nas formas que

uma função pode assumir. Modelos de regressão puramente não-paramétricos são

intratáveis (exigindo um número infinito de pontos amostrados) existindo na prá-

tica apenas os modelos de regressão semi-paramétricos (MONTGOMERY, 2010).

Entre os modelos de regressão paramétricos tem-se o modelo linear, no qual

a sua forma funcional não apresenta uma combinação entre seus parâmetros. No

modelo paramétrico não linear a forma funcional apresenta uma combinação não

linear entre seus parâmetros.



54

Uma estratégia muito utilizada para realizar a regressão para o modelo para-

métrico linear consiste no uso do método dos mı́nimos quadrados (MONTGOMERY,

2010; BRETSCHER, 1995). Basicamente, essa é uma técnica de otimização mate-

mática, puramente algébrica, procurando o melhor ajuste para uma função com o

cálculo de seus parâmetros. Este ajuste é realizado de forma a minimizar a soma

dos quadrados das diferenças entre o valor estimado pela função e os dados reais.

A soma dos quadrados das diferenças é denominada de reśıduo.

A aplicação do método exige a definição de uma função de erro. Em geral,

apresenta um formato de acordo com a expressão:

E =
k∑
i=1

(yi − f(xi))
2 (3.7)

onde E é um reśıduo que deseja-se minimizar, k é o número de pontos na amostra,

yi é o valor observado quando x = xi e f(x) é uma função utilizada para a regressão.

O reśıduo E pode ser minimizado tomando a sua derivada com relação aos

coeficientes em f(x) e igualando-a a zero. Este procedimento resulta em um sis-

tema linear cuja solução resulta nos coeficientes que levam ao mı́nimo global de

E. Escolhendo uma função f(x) como sendo uma série de potências, como na

expressão (3.1), o cálculo dos coeficientes An que minimizam E é realizado pelo

seguinte sistema linear (MONTGOMERY, 2010):



k
∑k
i=1 xi

∑k
i=1 x

2
i . . .
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q
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2
i

...∑k
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q
i


(3.8)
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onde k é o número total de pontos amostrados; q é a ordem da série de potên-

cia; (xi, yi) são os pontos amostrados; e A0, A1 . . . Aq são os parâmetros a serem

determinados.

A Figura 13 ilustra a regressão com polinômio de ordem 7 e utilizando os dados

da Figura 11. Verifica-se que existem pontos para os quais o erro da função de

regressão não é nulo, ao contrário da interpolação polinomial, onde o erro é nulo

para todos os pontos, ao custo, no entanto, do fenômeno de Runge como verificado

na Figura 11.

Figura 13: Regressão com mı́nimos quadrados. Se o número de pontos amostrados
é maior que o número de graus de liberdade a função de aproximação não coincide
com os pontos amostrados

O método dos mı́nimos quadrados permite a ponderação do erro quadrático

de cada ponto. Assim, é posśıvel valorizar o ajuste para um dado ponto mediante

ponderação de seu erro. A expressão a seguir apresenta uma nova definição para

o erro E considerando esta possibilidade:
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E =
k∑
i=1

pi(yi − f(xi))
2 (3.9)

onde pi é o peso para o erro do ponto amostrado i.

Para uma função complexa ou desconhecida na qual se pretende realizar uma

regressão com séries de potência, é posśıvel amostrar repetidas vezes um ponto, ou

uma região, com a finalidade de obter um ajuste mais preciso para todo domı́nio

da função em estudo.

3.3 Considerações Finais

Este Caṕıtulo revisou as técnicas de interpolação (polinomial e trigonométrica)

e regressão (com mı́nimos quadrados) de aproximação de funções. A forma geral

destas técnicas bem como suas caracteŕısticas foram abordadas.

O próximo Caṕıtulo demonstra a possibilidade de criar mapeamento quase-

conforme para a TO mediante o uso das técnicas de interpolação e regressão le-

vando em consideração suas caracteŕısticas.
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4 Mapeamento Quase-Conforme com
Parametrização para Transformada
Óptica

Neste Caṕıtulo, será demonstrado como realizar a redução da anisotropia na

TO com o uso de funções de perturbação de modo a parametrizar as funções que

representam a transformação de coordenadas. As estratégias empregadas, ou seja,

interpolação e regressão, utilizam as condições de Cauchy-Riemann (2.3) e (2.4)

sobre as funções de transformação de coordenadas. Assim, é posśıvel realizar a

determinação dos parâmetros das funções de perturbação de modo a reduzir a

anisotropia.

É importante considerar que as transformações de coordenadas devem ser con-

t́ınuas entre o sistema de coordenadas original e o sistema transformado para

evitar reflexões nestas fronteiras. Além disso, devem ser respeitadas as condições

de contorno referentes às funcionalidades dos dispositivos ópticos projetados como

abordado na seção 2.4.3.

Com a finalidade de reduzir a anisotropia, por meio de interpolação polinomial,

interpolação trigonométrica e regressão por mı́nimos quadrados, propõe-se a função

de transformação de coordenadas como segue:

x′ = fx(x, y) + b(x, y)Px(x, y) (4.1)
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y′ = fy(x, y) + b(x, y)Py(x, y) (4.2)

Nas funções (4.1) e (4.2), fx e fy são funções que realizam as transformações de

coordenadas desejadas, ou seja, possuem condições de contorno que determinam

a funcionalidade de um dispositivo óptico projetado com a TO e a continuidade

com o sistema não transformado. A função b(x, y) (boundary) é definida de modo

a evitar a modificação das condições de contorno impostas pelas funções fx e fy.

Desta forma, b(x, y) deve ser escolhida manualmente para se anular apenas nas

respectivas condições de contorno. As funções Px(x, y) e Py(x, y), denominadas

de funções de perturbação neste trabalho, fornecem os graus de liberdade neces-

sários para a redução da anisotropia. Estas funções são escolhidas na forma de

séries, cujos termos sejam linearmente independentes entre si e ponderados por

meio de coeficientes a serem escolhidos com técnicas de interpolação e regressão,

demonstrado nas seções 4.2.1, 4.2.2 e 4.3.

As expressões (4.1) e (4.2) podem ser reescritas para demonstrar que a função

b(x, y) não tem efeito sobre o espaço de busca das posśıveis transformações de

coordenadas que atendam as condições de contorno desejadas. Assim, tem-se:

x′ − fx(x, y)

b(x, y)
= Px(x, y) (4.3)

y′ − fy(x, y)

b(x, y)
= Py(x, y) (4.4)

Como verificado em (4.3) e (4.4), pode-se alcançar quaisquer valores para x′

e y′, do sistema de coordenadas transformado, a partir de quaisquer valores x

e y (exceto para aqueles pertencentes às condições de contorno), do sistema de

coordenadas original, com uma escolha conveniente das funções Px(x, y) e Py(x, y).

Na singularidade, isto é, quando b(x, y) = 0, não é posśıvel encontrar funções de

perturbação finitas que atenda à (4.3) e (4.4), o que é o desejado para evitar as
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modificações nas condições de contorno do dispositivo óptico projetado. Em todas

as estratégias abordadas neste trabalho para a redução da anisotropia, o meio

não-transformado é amostrado em pontos como ilustra a Figura 14.

Figura 14: Amostragem do meio original.

Para a interpolação (polinomial ou trigonométrica), os pontos amostrados são

escolhidos de modo para formarem uma malha retangular onde o número de pontos

é igual ao número de graus de liberdade fornecido pela função de pertubação. Por

outro lado, na regressão com mı́nimos quadrados, utiliza-se um número de pontos

arbitrariamente maior que o número de graus de liberdade fornecido pela função

de perturbação.

4.1 Transformação de Coordenadas para Guias de Onda

A Figura 15 apresenta o efeito de um exemplo de transformação de coordenadas

em um guia de onda plano.

A derivada de uma determinada curva de orientação (que, no sistema original,

corresponde a uma reta) no sistema de coordenadas transformado, com relação ao

eixo das abcissas (x′), pode ser obtida com a seguinte expressão:
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Figura 15: Exemplo de transformação de coordenadas para um guia de onda pla-
nar.

dy′

dx′
=

∂y′

∂x
dx+ ∂y′

∂y
dy

∂x′

∂x
dx+ ∂x′

∂y
dy

(4.5)

Para guias de onda, conforme apresentado na Figura 15, é interessante conhecer

o ângulo ϕ, ou seja, o ângulo da interface de sáıda, e o ângulo θ que corresponde

ao ângulo entre a direção do vetor de onda ~k e o eixo x′. Estes ângulos podem ser

calculados com as expressões:

tan θ =
dy′

dx′
=

∂y′

∂x
dx+ ∂y′

∂y
dy

∂x′

∂x
dx+ ∂x′

∂y
dy

∣∣∣∣∣∣
y=const

=
∂y′

∂x
∂x′

∂x

(4.6)

tanϕ =
dy′

dx′
=

∂y′

∂x
dx+ ∂y′

∂y
dy

∂x′

∂x
dx+ ∂x′

∂y
dy

∣∣∣∣∣∣
x=const

=

∂y′

∂y
∂x′

∂y

(4.7)

Para que o guia de onda mantenha suas interfaces planas após a aplicação da

TO, é necessário que os ângulos θ e ϕ sejam constantes na entrada e na sáıda do

guia. No entanto, a aplicação de uma função de perturbação na transformação
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de coordenadas desejadas, como apresentado nas equações (4.1) e (4.2), torna os

ângulos mencionados variáveis na entrada e na sáıda, salvo se uma, e somente uma,

das duas condições seguintes for satisfeita:

∂b(x, y)

∂x
= 0 ou

∂b(x, y)

∂y
= 0 (4.8)

Admitindo as condições em (4.8), e a transformação de coordenadas dada em

(4.1) e (4.2), simplificam-se as expressões para θ e ϕ como:

tan θ =

∂fy
∂y
∂fx
∂y

(4.9)

tanϕ =
∂fy
∂x
∂fx
∂x

(4.10)

Considerando que uma transformação de coordenadas para guias de onda pos-

sui pequena anisotropia e aplicando as condições de Cauchy-Riemman (2.3) e (2.4)

sobre as equações (4.6) e (4.7), obtém-se:

tan(θ) · tan(ϕ) ≈ −1 (4.11)

Da expressão (4.11), verifica-se que a direção do vetor de propagação tende

a ficar perpendicular ao respectivo ponto de sáıda do guia de onda quando a

anisotropia for reduzida. Este é um resultado esperado devido a preservação dos

ângulos nas transformações conformes.

4.1.1 Exemplo de Transformação de Coordenadas para Guias de Onda

Nesta seção é apresentado uma transformação de coordenadas geral para guia

de ondas com um ângulo arbitrário de sáıda (ϕ), ponto de sáıda (x′o, y
′
o), e um fator

de expansão (ou compressão) e. Estes parâmetros são apresentados na Figura 15.
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Esta transformação inicial é definida como:

fx = (x′o + ex cos(ϕ))

(
y

yf

)
+ x

(
1− y

yf

)
(4.12)

fy = (y′o + exsen(ϕ))

(
y

yf

)
(4.13)

onde: y = 0 e yf são, respectivamente, as fronteiras de entrada e sáıda no meio

original o qual é simétrico em relação ao eixo y.

Esta transformação de coordenadas satisfaz as condições de contorno necessá-

rias para garantir a ausência de reflexões e as funcionalidades do dispositivo pro-

jetado via TO, esplanadas na seção 2.4.3. No entanto, pode se tornar altamente

anisotrópica em função dos seus parâmetros escolhidos.

4.2 Interpolação para a Transformada Óptica

Esta seção apresenta uma metodologia para a aplicação da técnica de interpo-

lação para quaisquer funções de perturbação Px(x, y) e Py(x, y) com a finalidade

de alcançar isotropia nos pontos amostrados na Figura 14. É importante salientar

que a anisotropia continua existindo entre os pontos amostrados e representa a não

conformidade da transformação de coordenadas.

O procedimento para a interpolação consiste na aplicação das equações de

Cauchy-Riemann (2.3) e (2.4) sobre as funções de transformação de coordenadas

dadas em (4.1) e (4.2). Este procedimento resulta em:

b(x, y)
∂Px(x, y)

∂x
+
∂b(x, y)

∂x
Px(x, y)− b(x, y)

∂Py(x, y)

∂y
− ∂b(x, y)

∂y
Py(x, y) =

=
∂fy(x, y)

∂y
− ∂fx(x, y)

∂x
(4.14)
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b(x, y)
∂Px(x, y)

∂y
+
∂b(x, y)

∂y
Px(x, y) + b(x, y)

∂Py(x, y)

∂x
+
∂b(x, y)

∂x
Py(x, y) =

−∂fy(x, y)

∂x
− ∂fx(x, y)

∂y
(4.15)

Com as equações (4.14) e (4.15) e os posśıveis valores para x e y correspon-

dentes aos pontos amostrados na Figura 14, pode-se obter um sistema linear cuja

solução são os coeficientes de Px(x, y) e Py(x, y) com os quais, a transformação

resultante satisfaz as condições de Cauchy-Riemann nos pontos amostrados.

Nota-se que, caso as duas condições em (4.8) sejam satisfeitas ao mesmo tempo,

seria posśıvel definir os ângulos θ e ϕ arbitrariamente. No entanto, conforme ex-

pressões (4.14) e (4.15), não é posśıvel satisfazer as condições de Cauchy-Riemman

para pontos pertencentes à interface, uma vez que b(x, y) também é nulo nestes

pontos. Conclui-se que, idealmente, somente uma das duas condições em (4.8)

deve ser satisfeita, o que permite a definição apenas de θ ou apenas de ϕ, pois es-

tes ângulos são perpendiculares entre si conforme expressão (4.11) quando ocorre

a redução da anisotropia.

Conquanto seja posśıvel satisfazer as condições de Cauchy-Riemann (2.3) e

(2.4) nos pontos amostrados, entre estes, estas condições não são satisfeitas o que

é consequência do atendimento das condições de contorno e do fato de transfor-

mações conformes não atenderem condições de contorno.

As próximas seções apresentam a aplicação da interpolação polinomial e tri-

gonométrica. As funções de perturbação Px(x, y) e Py(x, y) são apresentadas em

cada caso bem como o sistema matricial para obter os respectivos coeficientes.

4.2.1 Interpolação com Séries de Potência

Nesta seção demonstra-se que é posśıvel realizar uma interpolação polinomial

para atender as condições de Cauchy-Riemman (2.3) e (2.4), nos pontos amostrados

na Figura 14, usando as funções de transformação de coordenadas apresentadas
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em (4.1) e (4.2).

Para isto, são definidas as funções de perturbação como:

Px(x, y) =
p∑
i=0

q∑
j=0

Aijx
iyj (4.16)

Py(x, y) =
p∑
i=0

q∑
j=0

Bijx
iyj (4.17)

onde p e q são as ordens dos polinômios em x e y, respectivamente, e determinam

o número total de graus de liberdade fornecido pelas séries de potência. O número

total de graus de liberdade é 2(p+1)(q+1), porém o número de pontos que podem

ser interpolados é (p+ 1)(q+ 1) pois existem duas condições para serem satisfeitas

em cada ponto amostrado, ou seja, as condições de Cauchy-Riemann (2.3) e (2.4).

Em conjunto, as equações (4.14), (4.15), (4.16) e (4.17) formam um sistema

linear nos coeficientes Aij e Bij com 2(p + 1)(q + 1) equações. Considerando a

amostragem na Figura 14 como uma malha de (q + 1) linhas e (p+ 1) colunas,

esse sistema pode ser resumido na seguinte equação matricial:

 [αijmn] [−βijmn]

[βijmn] [αijmn]

 ·
 [XA]

[XB]

 =

 [Y1mn]

[Y2mn]

 (4.18)

onde:

αijmn = ∂b(xmn,ymn)
∂x

ximny
j
mn + i · b(xmn, ymn)xi−1

mny
j
mn

βijmn = ∂b(xmn,ymn)
∂y

ximny
j
mn + j · b(xmn, ymn)ximny

j−1
mn

As matrizes [aijmn] e [bijmn] são formadas pela seguinte expressão, no qual

deve-se substituir S por α ou β:
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[Sijmn] =



S0000 S0100 . . . S0q00 S1000 S1100 . . . S1q00 . . . . . . Spq00

S0001 S0101 . . . S0q01 S1001 S1101 . . . S1q01 . . . . . . Spq01

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...

S000q S010q . . . S0q0q S1001 S110q . . . S1q0q . . . . . . Spq0q

S0010 S0110 . . . S0q10 S1010 S1110 . . . S1q10 . . . . . . Spq10

S0011 S0111 . . . S0q11 S1011 S1111 . . . S1q11 . . . . . . Spq11

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...

S001q S011q . . . S0q1q S1011 S111q . . . S1q1q . . . . . . Spq1q
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
. . .

...

S00pq S01pq . . . S0qpq S10pq S11pq . . . S1qpq . . . . . . Spqpq


Os vetores XA e XB são as soluções do sistema, contendo os coeficientes pro-

curados Aij e Bij, e definidos da seguinte forma:

[XA]T = [A00 A01 · · · A0q A10 A11 · · · A1q · · · · · · Ap0 Ap1 · · · Apq]

[XB]T = [B00 B01 · · · B0q B10 B11 · · · B1q · · · · · · Bp0 Bp1 · · · Bpq]

Os vetores Y1 e Y2 dependem da transformação de coordenadas original, e são

calculadas como:

Y1mn = −∂fx(xmn,ymn)
∂x

+ ∂fy(xmn,ymn)
∂y

Y2mn = −∂fx(xmn,ymn)
∂y

− ∂fy(xmn,ymn)
∂x

Com:

[Y1mn]T = [Y1 00 Y1 01 · · · Y1 0q Y1 10 Y1 11 · · · Y1 1q · · · · · · Y1 p0 Y1 p1 · · · Y1 pq]

[Y2mn]T = [Y1 00 Y2 01 · · · Y2 0q Y2 10 Y2 11 · · · Y2 1q · · · · · · Y2 p0 Y2 p1 · · · Y2 pq]

O sub́ındice mn corresponde ao ponto da linha m e da coluna n que pertence à

malha de pontos amostrados. A equação (4.18) permite obter os coeficientes para

as equações (4.1) e (4.2), considerando Px(x, y) e Py(x, y) na forma de séries de po-

tência, os quais resultam em uma transformação isotrópica nos pontos amostrados
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da Figura 14.

4.2.2 Interpolação com Séries Trigonométricas

Esta seção demonstra como utilizar séries trigonométricas para realizar a in-

terpolação nas equações de Cauchy-Riemann de forma a alcançar isotropia nos

pontos amostrados na Figura 14. Igualmente ao caso da interpolação com séries

de potência, é considerada uma malha de pontos amostrados com (p+ 1)× (q + 1)

pontos. As funções de pertubação são escolhidas utilizando (3.3) e (3.4) e de modo

a formar séries trigonométricas bidimensionais:

Px(x, y) =

b p+1
2
c∑

i=0

b q+1
2
c∑

j=0

Aij cos(ikxx) cos(jkyy) +

b p+1
2
c∑

i=0

b q
2
c∑

j=0

Bij cos(ikxx)sen(jkyy)

+

b p
2
c∑

i=0

b q+1
2
c∑

j=0

Cijsen(ikxx) cos(jkyy) +

b p
2
c∑

i=0

b q
2
c∑

j=0

Dijsen(ikxx)sen(jkyy) (4.19)

Py(x, y) =

b p+1
2
c∑

i=0

b q+1
2
c∑

j=0

Eij cos(ikxx) cos(jkyy) +

b p+1
2
c∑

i=0

b q
2
c∑

j=0

Fij cos(ikxx)sen(jkyy)

+

b p
2
c∑

i=0

b q+1
2
c∑

j=0

Gij sin(ikxx) cos(jkyy) +

b p
2
c∑

i=0

b q
2
c∑

j=0

Hij sin(ikxx)sen(jkyy) (4.20)

onde kx = 2π
(xmax−xmin)

, ky = 2π
(ymax−ymin)

.

A substituição das equações (4.19) e (4.20) nas equações (4.14) e (4.15), resulta

no seguinte sistema linear:
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[αijmn] [εijmn]

[βijmn] [φijmn]

[χijmn] [γijmn]

[δijmn] [ηijmn]

− [εijmn] [αijmn]

− [φijmn] [βijmn]

− [γijmn] [χijmn]

− [ηijmn] [δijmn]



T

·



[XA]

[XB]

[XC ]

[XD]

[XE]

[XF ]

[XG]

[XH ]



=

 [Y1mn]

[Y2mn]

 (4.21)

onde:

αijmn = ∂b(xmn,ymn)
∂x

cos(ikxxmn) cos(jkyymn)+

−ikx · b(xmn, ymn)sen(ikxx
i−1
mn ) cos(jkyymn)

βijmn = ∂b(xmn,ymn)
∂x

cos(ikxxmn)sen(jkyymn)+

−ikx · b(xmn, ymn)sen(ikxx
i−1
mn )sen(jkyymn)

χijmn = ∂b(xmn,ymn)
∂x

sen(ikxxmn) cos(jkyymn)+

+ikx · b(xmn, ymn) cos(ikxx
i−1
mn ) cos(jkyymn)

δijmn = ∂b(xmn,ymn)
∂x

sen(ikxxmn)sen(jkyymn)+

+ikx · b(xmn, ymn) cos(ikxx
i−1
mn )sen(jkyymn)

εijmn = ∂b(xmn,ymn)
∂y

cos(ikxxmn) cos(jkyymn)+

+jky · b(xmn, ymn) cos(ikxx
i−1
mn )sen(jkyymn)

φijmn = ∂b(xmn,ymn)
∂y

cos(ikxxmn)sen(jkyymn)+

−jky · b(xmn, ymn) cos(ikxx
i−1
mn ) cos(jkyymn)

γijmn = ∂b(xmn,ymn)
∂y

sen(ikxxmn) cos(jkyymn)+

+jky · b(xmn, ymn)sen(ikxx
i−1
mn )sen(jkyymn)
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ηijmn = ∂b(xmn,ymn)
∂y

sen(ikxxmn)sen(jkyymn)+

−jky · b(xmn, ymn)sen(ikxx
i−1
mn ) cos(jkyymn)

As matrizes [αijmn], [βijmn], [χijmn], [δijmn], [εijmn], [φijmn], [γijmn] e [ηijmn] são

formadas pela seguinte expressão, onde substitui-se S por α, β, χ, δ, ε, φ, γ ou η

respectivamente:

[Sijmn]T =



S0000 S0100 . . . S0t00 S1000 S1100 . . . S1t00 . . . . . . Sut00

S0001 S0101 . . . S0t01 S1001 S1101 . . . S1t01 . . . . . . Sut01

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...

S000q S010q . . . S0t0q S1001 S110q . . . S1t0q . . . . . . Sut0q

S0010 S0110 . . . S0t10 S1010 S1110 . . . S1t10 . . . . . . Sut10

S0011 S0111 . . . S0t11 S1011 S1111 . . . S1t11 . . . . . . Sut11

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...

S001q S011q . . . S0t1q S1011 S111q . . . S1t1q . . . . . . Sut1q
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
. . .

...

S00pq S01pq . . . S0tpq S10pq S11pq . . . S1tpq . . . . . . Sutpq


Na matriz Sijmn acima, os valores para u e t são obtidos como:

u = bp+1
2
c se S = ‘a’, ‘b’, ‘e’ ou ‘f ’

u = bp
2
c se S = ‘c’, ‘d’, ‘g’ ou ‘h’

t = b q+1
2
c se S = ‘a’, ‘c’, ‘e’ ou ‘g’

t = b q
2
c se S = ‘b’, ‘d’, ‘f ’ ou ‘h’

Os termos XA, XB, XC , XD, XE, XF , XG e XH são a solução do sistema

formados da seguinte forma:

[XA]T =
[
A00 A01 · · · A0b q+1

2
c A10 A11 · · · A1b q+1

2
c · · · · · ·

. . . Ab p+1
2
c0 Ab p+1

2
c1 · · · Ab p+1

2
cb q+1

2
c

]
[XB]T =

[
B00 B01 · · · B0b q

2
c B10 B11 · · · B1b q

2
c · · · · · ·
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. . . Bb p+1
2
c0 Bb p+1

2
c1 · · · Bb p+1

2
cb q

2
c

]
[XC ]T =

[
C00 C01 · · · C0b q+1

2
c C10 C11 · · · C1b q+1

2
c · · · · · ·

. . . Cb p
2
c0 Cb p

2
c1 · · · Cb p

2
cb q+1

2
c

]
[XD]T =

[
D00 D01 · · · D0b q

2
c D10 D11 · · · D1b q

2
c · · · · · ·

. . . Db p
2
c0 Db p

2
c1 · · · Db p

2
cb q

2
c

]
[XE]T =

[
E00 E01 · · · E0b q+1

2
c E10 E11 · · · E1b q+1

2
c · · · · · ·

. . . Eb p+1
2
c0 Eb p+1

2
c1 · · · Eb p+1

2
cb q+1

2
c

]
[XF ]T =

[
F00 F01 · · · F0b q

2
c F10 F11 · · · F1b q

2
c · · · · · ·

. . . Fb p+1
2
c0 Fb p+1

2
c1 · · · Fb p+1

2
cb q

2
c

]
[XG]T =

[
G00 G01 · · · G0b q+1

2
c G10 G11 · · · G1b q+1

2
c · · · · · ·

. . . Gb p
2
c0 Gb p

2
c1 · · · Gb p

2
cb q+1

2
c

]
[XH ]T =

[
H00 H01 · · · H0b q

2
c H10 H11 · · · H1b q

2
c · · · · · ·

. . . Hb p
2
c0 Hb p

2
c1 · · · Hb p

2
cb q

2
c

]
Os vetores Y1 e Y2 dependem da transformação de coordenadas original, e são

calculados como:

Y1mn = −∂fx(xmn,ymn)
∂x

+ ∂fy(xmn,ymn)
∂y

Y2mn = −∂fx(xmn,ymn)
∂y

− ∂fy(xmn,ymn)
∂x

Com:

[Y1mn]T = [Y1 00 Y1 01 · · · Y1 0q Y1 10 Y1 11 · · · Y1 1q · · · · · · Y1 p0 Y1 p1 · · · Y1 pq]

[Y2mn]T = [Y1 00 Y2 01 · · · Y2 0q Y2 10 Y2 11 · · · Y2 1q · · · · · · Y2 p0 Y2 p1 · · · Y2 pq]

A matriz no sistema linear em (4.21) possui determinante nulo, ou seja, é

singular. Isso ocorre porque existem coeficientes (Bi0, C0j, Dij com i = 0 ou

j = 0, Fi0, G0j, Hij com i = 0 ou j = 0) não utilizáveis nas funções de perturbação
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em (4.19) e (4.20). Estes coeficientes estão multiplicados por senos que se anulam

devido ao seu argumento (quando i = 0 ou j = 0). Desta forma se faz necessário

eliminar as colunas na matriz Sijmn referentes aos valores i = 0 para as matrizes

[χijmn], [δijmn], [γijmn] e [ηijmn] e j = 0 para as matrizes [βijmn], [φijmn], [δijmn],

e [ηijmn] bem como ignorar os coeficientes não utilizáveis na definição dos vetores

XB, XC , XD, XF , XG e XH . Após a solução do sistema linear resultante com a

eliminação dos coeficientes não utilizáveis, estes podem ser admitidos como nulos

em (4.19) e (4.20). Os demais coeficientes representam a solução da interpolação

trigonométrica e que geram uma transformação isotrópica nos pontos amostrados.

4.3 Regressão por Mínimos Quadrados com Séries de Po-
tência

Esta seção demonstra como obter um mapeamento quase-conforme para a TO

utilizando regressão com mı́nimos quadrados. Será utilizado aqui as mesmas fun-

ções de perturbação que as utilizadas para realização da interpolação polinomial,

ou seja (4.16) e (4.17), conforme descrito na seção 4.2.1. Para aplicação do método

dos mı́nimos quadrados, define-se, com o uso das equações de Cauchy-Riemman

(2.3) e (2.4), a seguinte função de erro:

E(A,B) =
k∑

n=1

(∂x′
∂x
− ∂y′

∂y

)2

+

(
∂y′

∂x
+
∂x′

∂y

)2

n

(4.22)

Na expressão (4.22), n é o ı́ndice do n-ésimo ponto amostrado apresentada

na Figura 14 e k é o número total de pontos amostrados. Como definido nesta

expressão, o erro E é dependente dos coeficientes Aij e Bij. Tomando o gradiente

de E com relação aos coeficientes Aij e Bij e o igualando a zero, obtém-se um

sistema linear com 2(p + 1)(q + 1) equações cuja solução são os coeficientes Aij e

Bij que minimizam E.

Este procedimento resulta na seguinte equação matricial:
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 [αij] − [βij]

[βij] [αij]

 ·
 [XA]

[XB]

 =

 [Y1i]

[Y2i]

 (4.23)

Onde:

αij =
∑k
n=1

[(
∂b(xn,yn)

∂x
xn

ryn
s + b(xn, yn)rxn

(r−1)yn
s
) (

∂b(xn,yn)
∂x

xn
tyn

u+

+b(xn, yn)txn
(t−1)yn

u
)
+
(
∂b(xn,yn)

∂y
xn

ryn
s + b(xn, yn)sxn

ryn
(s−1)

) (
∂b(xn,yn)

∂y
xn

tyn
u+

+b(xn, yn)uxn
tyn

(u−1)
)]

βij =
∑k
n=1

[(
∂b(xn,yn)

∂y
xn

ryn
s + b(xn, yn)sxn

ryn
(s−1)

) (
∂b(xn,yn)

∂x
xn

tyn
u+

+b(xn, yn)txn
(t−1)yn

u
)
−
(
∂b(xn,yn)

∂x
xn

ryn
s + b(xn, yn)rxn

(r−1)yn
s
) (

∂b(xn,yn)
∂y

xn
tyn

u+

+b(xn, yn)uxn
tyn

(u−1)
)]

Os expoentes r, s, t e u em αij e βij acima são calculados como:

t = b(i/(q + 1)c

u = i mod (q + 1)

r = b(j/(q + 1)c

s = j mod (q + 1)

A função mod calcula o resto da divisão e 0 ≤ i, j < (p+1)(q+1). As matrizes

[αij] e [βij] são definidas, substituindo S por α ou β respectivamente, como:

[Sij] =



S00 S01 S02 . . . S0q

S10 S11 S12 . . . S1q

S20 S21 S22 . . . S2q

...
...

...
. . .

...

Sp0 Sp1 Sp2 . . . Spq


As incógnitas do sistema são os coeficientes Aij e Bij organizados nos vetores

XA e XB:

[XA]T = [A00 A01 · · · A0q A10 A11 · · · A1q · · · · · · Ap0 Ap1 · · · Apq]



72

[XB]T = [B00 B01 · · · B0q B10 B11 · · · B1q · · · · · · Bp0 Bp1 · · · Bpq]

Os vetores Y1 e Y2 são obtidos com as seguintes expressões:

Y1i =
∑k
n=1

[(
−∂fx(xn,yn)

∂x
+ ∂fy(xn,yn)

∂y

) (
∂b(xn,yn)

∂x
xn

tyn
u + b(xn, yn)txn

(t−1)yn
u
)

+

−
(
∂fx(xn,yn)

∂y
+ ∂fy(xn,yn)

∂x

) (
∂b(xn,yn)

∂y
xn

tyn
u + b(xn, yn)uxn

tyn
(u−1)

)]
Y2i =

∑k
n=1

[(
∂fx(xn,yn)

∂x
− ∂fy(xn,yn)

∂y

) (
∂b(xn,yn)

∂y
xn

tyn
u + b(xn, yn)uxn

tyn
(u−1)

)
+

−
(
∂fx(xn,yn)

∂y
+ ∂fy(xn,yn)

∂x

) (
∂b(xn,yn)

∂x
xn

tyn
u + b(xn, yn)txn

(t−1)yn
u
)]

Com:

[Y1i]
T = [Y1 0 Y1 1 · · · Y1 (p+1)(q+1)]

[Y2i]
T = [Y2 0 Y2 1 · · · Y2 (p+1)(q+1)]

É importante notar que o número de pontos amostrados pode ser maior que

o número de graus de liberdade oferecido pelas séries de potência. Além disso,

esse é o caso ideal, pois evita as oscilações que ocorrem na interpolação para locais

intermediários aos pontos amostrados como descrito na seção 3.1.1.

Nota-se que quando o número de pontos amostrados é igual ao número de graus

de liberdade das séries de potência, a transformação de coordenadas obtida pela

interpolação polinomial, como descrito na seção 4.2.1, é idêntica à transformação

obtida com a regressão por mı́nimos quadrados usando séries de potência.

4.3.1 Algoritmo para Reduzir a Razão entre as Anisotropias Máxima
e Média

O método dos mı́nimos quadrados apresenta a capacidade de utilizar um nú-

mero de pontos amostrados arbitrariamente grande (a limitação na prática ocorre

devido ao tempo necessário para processamento), desta forma, uma melhor utiliza-

ção das séries de potência é obtida reduzindo a razão entre a anisotropia máxima e

a anisotropia média (média das anisotropias apresentada por cada ponto da malha

de avaliação G) do meio óptico em projeto pois apenas a aplicação do MMQ pode
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levar a regiões com alta anisotropia mesmo com um valor baixo para a anisotropia

média. Com esta finalidade, apresenta-se, nesta seção, um algoritmo que amostra

os pontos do meio original de forma iterativa. A Figura 16 apresenta o algoritmo

desenvolvido.

Figura 16: Algoritmo utilizado com o método dos mı́nimos quadrados para a
redução da razão entre as anisotropias máxima e média.

Para o funcionamento do algoritmo da Figura 16, deve ser utilizada uma malha

de pontos de avaliação G, a qual deve ser convenientemente escolhida de modo a

permitir uma avaliação correta da anisotropia em todo o meio e sem aumentar

demasiadamente o tempo de processamento. As etapas realizadas pelo algoritmo

são:

1. Definição de Parâmetros Iniciais: A escolha do número de graus de

liberdade é realizada pelos valores para p e q. A razão tolerada entre a
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anisotropia máxima e a média é determinada pelo parâmetro maxR. Para

o correto funcionamento do algoritmo, são também definidos razao = ∞ e

pico =∞.

2. Escolha Inicial da Malha de Pontos ‘S’: Uma malha retangular com

(p + 1) × (q + 1) pontos é escolhida para permitir a primeira aplicação da

regressão com mı́nimos quadrados.

3. Aplicação do Método dos Mı́nimos Quadrados: Nesta etapa aplica-se

a regressão com mı́nimos quadrados conforme descrito na seção 4.3.

4. Cálculo da Anisotropia Máxima e Média e sua Razão: A anisotropia

Ki é calculada com a expressão (2.68) para cada ponto i da malha de avalia-

ção G. Em seguida são obtidos a anisotropia máxima (max(Ki)-1), a média

(avg(Ki)-1) e a razão (r) entre estas.

5. Comparar a Razão (r) com maxR: Se r for maior que maxR pular

para a etapa 6. Se não:

(a) Comparar a Anisotropia Máxima com pico: Se max(Ki) for maior

ou igual que pico pular para a etapa 6. Se não, FIM.

6. Comparar Razão entre Anisotropia Máxima e Média com razao:

Se a razão entre a anisotropia máxima e média (r) for maior ou igual que

razao pular para etapa 7. Se não:

(a) Atualizar razao: Atribuir a razão r entre Anisotropia Máxima e

Média para razao.

(b) Excluir Ponto com Menor Anisotropia (min(Ki)) do Conjunto

‘S’: Como o ponto com menor anisotropia de ‘S’ apresenta melhor

ajuste, este é exclúıdo para ajudar a reduzir a diferença da anisotro-

pia máxima e mı́nima.
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7. Amostrar Ponto com Maior Anisotropia: O ponto, da malha de ava-

liação, com maior anisotropia é amostrado com a finalidade de reduzir a

diferença entre a anisotropia máxima e mı́nima. Voltar para a etapa 3.

O prinćıpio de funcionamento deste algoritmo consiste em amostrar, iterati-

vamente, regiões com maior anisotropia de modo a obter um melhor ajuste da

transformação de coordenadas para essas regiões. Atenção deve ser dada para o

fato de que o algoritmo na figura 16 pode não terminar, ou seja, um número in-

finito de iterações pode ser necessário para alcançar o critério de parada. Neste

caso um número finito de iterações pode ser utilizado como critério de parada.

4.3.2 Anisotropia Mínima Residual

Nesta seção, apresenta-se uma demonstração da anisotropia mı́nima residual

que pode ser alcançada na TO em 2D. Como ilustram os exemplos no Caṕıtulo

5, a anisotropia máxima tende a zero à medida que as ordens das séries de po-

tência aumentam na aplicação do método dos mı́nimos quadrados. Com a análise

complexa, demonstra-se que é posśıvel reduzir a anisotropia para um valor arbitra-

riamente próximo a zero, mas não exatamente zero. Seja a seguinte transformação

de coordenadas:

w(z, z̄) = f(z, z̄) + b(z, z̄)eaz (4.24)

onde a é um valor real, positivo e finito escolhido arbitrariamente grande, ou seja,

sem limites, z̄ é o complexo conjugado de z, f (z, z̄) é uma função complexa e não

anaĺıtica (pois é função de z e z̄) que possui as condições de contorno desejadas

para aplicação da TO, b (z, z̄) é uma função que se anula apenas nas fronteiras

(portanto, deve ser não-conforme, como indicado pelos seus argumentos).
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Calculam-se então as seguintes derivadas:

∂w(z, z̄)

∂z̄
=
∂f(z, z̄)

∂z̄
+
∂b(z, z̄)

∂z̄
eaz (4.25)

∂w(z, z̄)

∂z
=
∂f(z, z̄)

∂z
+
∂b(z, z̄)

∂z
eaz + b(z, z̄)aeaz (4.26)

O coeficiente de Beltrami, definido na expressão 2.5, é calculado como:

|υ| =

∣∣∣∂f(z,z̄)
∂z̄

+ ∂b(z,z̄)
∂z̄

eaz
∣∣∣∣∣∣∂f(z,z̄)

∂z
+ ∂b(z,z̄)

∂z
eaz + b(z, z̄)aeaz

∣∣∣ (4.27)

Tomando-se o limite a→∞ encontra-se:

lim
a→∞
|υ| = 0⇒ lim

a→∞
K = 1 (4.28)

Portanto, é posśıvel encontrar uma transformação com anisotropia tendendo a

zero. Contudo, esta não pode ser exatamente zero, caso contrário, ocorreria uma

violação do teorema da unicidade (SHILOV, 1996). Na transformação em (4.24),

qualquer escolha para a é finita e sempre há uma anisotropia residual. Como uma

série de potência infinita permite alcançar qualquer transformação, a regressão

com mı́nimos quadrados pode encontrar transformações com anisotropia tendendo

a zero. Exemplos ilustrando tal capacidade serão apresentados no Caṕıtulo 5.

4.4 Considerações Finais

Neste Caṕıtulo apresentou-se a possibilidade da aplicação da interpolação e

regressão para alcançar mapeamento quase-conforme. Além disso, foi apresentado

uma transformação de coordenadas geral para projeto de guia de ondas.

Como será demonstrado no próximo Caṕıtulo, a regressão com o método dos

mı́nimos quadrados apresenta elevada eficácia para a redução da anisotropia em

diferentes exemplos de guias onda projetados com a TO. Além disso, este mé-
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todo proposto pode se tornar referência sobre os demais métodos apresentados na

literatura devido às suas vantagens que são:

� Garantia do atendimento das condições de contorno após a redução da ani-

sotropia;

� Modelagem matemática que permite a aplicação da técnica para qualquer

tipo de transformação de coordenadas 2D;

� Fácil implementação e baixo custo computacional;

� Procedimento algébrico que auxilia tratar o problema do mı́nimo local em

otimizações;

� Independência de qualquer técnica de otimização existente (embora estas

possam ser aplicadas sobre a formulação apresentada), como por exemplo

COBYLA (POWELL, 1994), Algoritmo Genético (GOLDBERG, 2006), Pro-

gramação Sequencial Quadrática (VENKATARAMAN, 2002), entre outros.

Apesar dos benef́ıcios do uso do método dos mı́nimos quadrados, o mesmo

apresenta a desvantagem de não restringir algebricamente os limites do ı́ndice

de refração permitido pelos processos de fabricação. Todavia, esta dificuldade

pode ser contornada mediante análise dos intervalos dos ı́ndices de refração para

diferentes graus de liberdade que podem ser testados com o método dos mı́nimos

quadrados. Essa possibilidade é verificada nos resultados apresentados no próximo

Caṕıtulo.
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5 Resultados

Este Caṕıtulo apresenta os resultados numéricos para diferentes exemplos de

transformações de coordenadas, conforme (4.12) e (4.13), com uso das técnicas de

interpolação polinomial e trigonométrica, bem como a aplicação da regressão por

mı́nimos quadrados. Também são abordados os efeitos de diferentes escolhas da

função b(x, y). A relação entre a anisotropia máxima e o contraste do ı́ndice de

refração também será discutido.

5.1 Procedimentos para Aplicação e Avaliação dos Méto-
dos de Redução da Anisotropia

Os procedimentos para aplicar, validar e avaliar os métodos de redução da

anisotropia propostos foram:

1. Definição da região do sistema de coordenadas original a ser transformado,

por exemplo, um retângulo ou um ćırculo;

2. Definição das funções de transformação de coordenadas que determinam as

condições de contorno;

3. Adição das funções de perturbação conforme (4.1) e (4.2) para fornecer graus

de liberdade sem alterar as condições de contorno;

4. Aplicação da técnica de redução da anisotropia em análise (interpolação ou

regressão), conforme apresentado no Caṕıtulo 4.
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Os passos acima determinam as equações de transformação de coordenadas

permitindo sua avaliação quanto sua anisotropia média e máxima que podem ser

calculadas com (2.68). Determinados os coeficientes de Px(x, y) e Py(x, y), procede-

se na obtenção do perfil do ı́ndice de refração. Para isto, os seguintes passos foram

seguidos:

1. Mapeamento, a partir de cada ponto do sistema transformado, para o ponto

correspondente no sistema original. Este mapeamento resulta em um sistema

não linear nas variáveis x e y, com o conhecimento das variáveis x′ e y′ de

cada ponto do sistema transformado. Para resolvê-lo, foi utilizado o método

de Newton-Raphson para sistemas não lineares (HAMMING, 1987).

2. Cálculo do ı́ndice de refração com a aproximação em (2.69), a qual ignora a

presença de anisotropia;

3. Atribuição do ı́ndice de refração obtido no item anterior para o ponto em x′

e y′.

Uma vez determinado o perfil do ı́ndice de refração para o dispositivo proje-

tado com a TO, foram determinados os ı́ndices de refração máximo e mı́nimo para

o meio. Finalmente, realiza-se a simulação numérica, com o método dos elementos

finitos (JIN, 2014), com a técnica que resultou em melhor redução de anisotro-

pia e que respeitou os limites do ı́ndice de refração (1 ≤ n ≤ 3, 5) por meio do

uso do software COMSOL. O meio sem redução de anisotropia também foi simu-

lado de modo a comparar os resultados, demonstrando a influência da redução da

anisotropia no desempenho do dispositivo óptico projetado.

5.1.1 Recurso Computacional Utilizado

As investigações numéricas foram realizadas em um único computador com as

seguintes especificações:
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� Processador: Intel Core (TM) i7-2600K CPU @ 3,40 GHz;

� Memória: 16 GB;

� Núcleos de Processamento: 8 (Hyper-Threading);

� Sistema Operacional: Windows 7.

As implementações foram realizadas com software MATLAB, e as simulações

dos dispositivos obtidos com o software COMSOL.

5.2 Exemplos Numéricos de Guias de Onda

Para todos os exemplos de guias de onda apresentados, o meio original é defi-

nido em−1, 2µm ≤ x ≤ 1, 2µm e 0 ≤ y ≤ 10µm, ou seja, na ordem de micrômetros

indicando sua possibilidade de aplicação na óptica integrada (HUNSPERGER, 2009).

Um feixe Gaussiano1, polarização na direção z, de 1550nm é aplicado na entrada,

ou seja, y = 0. A sáıda é realizada em y = 10µm. Não se define os limites para

a direção em z, pois, uma vez obtido o perfil de ı́ndice de refração com a TO em

2D, este perfil pode ser extrudado (com qualquer espessura) para gerar um meio

em 3D.

A função b(x, y) utilizada é sin(πy/10) que se torna nula na entrada e na

sáıda do dispositivo, condição necessária para evitar a alteração das condições de

contorno nesses pontos. Além disso, sua derivada com relação a x é nula nas

fronteiras, respeitando, portanto, a condição (4.8) de planicidade para a entrada e

a sáıda do guia de onda.

Nas extremidades do guia de onda existem acoplamentos cujo ı́ndice de refração

do núcleo é igual ao ı́ndice do ponto central e adjacente à extremidade no núcleo

1O perfil do campo possui um formato semelhante ao Gaussiano, no entanto não possui
exatamente este perfil: nos pontos pertencentes ao núcleo o perfil é cossenoidal e nos pontos
pertencentes a casca o perfil é desvancente exponencialmente.



81

do guia. O ı́ndice da casca no acoplamento é igual ao ı́ndice do ponto central e à

extremidade em uma das cascas do guia. A malha de avaliação utilizada possui

240× 1000 pontos. O parâmetro maxR 16 utilizado foi 3.

Em cada exemplo, são apresentados os resultados, na forma de tabelas, para

cada estratégia de redução da anisotropia. Também são apresentados gráficos

com os efeitos de cada método na redução da anisotropia, bem como o efeito da

redução da anisotropia máxima sobre o contraste do ı́ndice de refração definido

como a razão entre o ı́ndice máximo e mı́nimo no guia de onda.

As seções 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3 apenas apresentam os resultados. Comentários e

comparações sobre as estratégias de redução de anisotropia são realizadas na seção

5.2.4. A influência da escolha de b(x, y) é estudada na seção 5.3.

5.2.1 Guia de onda com curva de 30◦ com expansão de 50%

Um guia de onda com curva de 30◦ e com expansão de 50% pode ser obtido,

considerando o exemplo de transformação na seção 4.1.1, com uma transformação

de coordenadas dada por:

x′ =

(
4 + 1, 5 ·

√
3

2
x

)(
y

10

)
+ x

(
1− y

10

)
+ sen(πy/10)Px (5.1)

y′ =
(

9− 1, 5 · 1

2
x
)(

y

10

)
+ sen(πy/10)Py (5.2)

Na transformação (5.1) e (5.2) tem-se x′o = 4, y′o = 9, e = 1, 5, φ = −30◦ e

yf = 10. Estes parâmetros são apresentados na Figura 15. Na sáıda do guia de

onda transformado espera-se um feixe Gaussiano plano, cujo vetor de propagação

é rotacionado de 30◦ e com um alargamento de 50%. A Tabela 1 apresenta os

resultados obtidos aplicando a estratégia da interpolação polinomial.
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Tabela 1: Resultados com interpolação polinomial, em função do número de Graus
de Liberdade (GL), para o guia de onda de 30◦ com expansão de 50%.

p q GL max(K − 1) avg(K − 1) nmax nmin

– – 0 0,1395650 0,0509228 2,046 1,196
0 0 2 0,0817237 0,0190863 2,276 1,231
1 1 8 0,0775491 0,0402651 2,379 1,248
2 2 18 0,0584504 0,0059802 2,381 1,211
2 3 24 0,0295430 0,0060842 2,401 1,205
3 3 32 0,0424609 0,0078265 2,398 1,198
3 4 40 0,0375948 0,0051302 2,619 1,188
4 4 50 0,0919366 0,0130137 2,567 1,175
4 5 60 0,0678101 0,0093916 2,987 1,168
5 5 72 0,1006773 0,0168341 2,678 1,209
5 6 84 0,5884302 0,0809524 3,175 1,007
5 7 96 2,0380346 0,5939710 3,854 1,001

Na Tabela 2 são dados os resultados com uso da interpolação trigonométrica.

Tabela 2: Resultados da interpolação trigonométrica, em função do número de
GL, para o guia de onda de 30◦ com expansão de 50%.

p q GL max(K − 1) avg(K − 1) nmax nmin

– – 0 0,1395650 0,0509228 2,046 1,196
0 0 2 0,0817237 0,0190863 2,276 1,231
1 1 8 0,0297438 0,0045890 2,487 1,139
2 2 18 0,0075321 0,0029957 2,697 1,154
2 3 24 0,0060954 0,0025874 2,784 1,118
3 3 32 0,0037397 0,0008849 2,803 1,095
3 4 40 0,0023985 0,0007765 2,819 1,087
4 4 50 0,0038178 0,0010103 2,678 1,185
4 5 60 0,0019867 0,0005801 2,849 1,085
5 5 72 0,0014673 0,0005347 2,917 1,073
5 6 84 0,0201785 0,0058214 2,681 1,205
5 7 96 0,2531760 0,0967593 2,719 1,362

Os resultados com o método dos mı́nimos quadrados são apresentados na Ta-

bela 3.
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Tabela 3: Resultado do método dos mı́nimos quadrados, em função do número de
GL, para o guia de onda de 30◦ com expansão de 50%.

p q GL max(K − 1) avg(K − 1) nmax nmin amostras

– – 0 0,1395650 0,0509228 2,046 1,196 –
0 0 2 0,0947237 0,0324140 2,483 1,124 4
1 1 8 0,0110468 0,0036061 2,566 1,083 13
2 2 18 0,0020726 0,0007597 2,765 1,052 19
2 3 24 0,0008185 0,0002797 2,850 1,051 25
3 3 32 0,0002804 0,0000946 3,062 1,038 57
3 4 40 0,0001141 0,0000393 3,625 1,020 29
4 4 50 0,0000880 0,0000309 3,624 1,017 41
4 5 60 0,0000145 0,0000050 4,423 1,015 63
5 5 72 0,0000131 0,0000044 4,332 1,015 49
5 6 84 0,0000050 0,0000017 5,170 1,007 90
5 7 96 0,0000005 0,0000002 6,828 1,000 110

A Figura 17 demonstra o efeito das técnicas para a anisotropia máxima em

função do número de graus de liberdade oferecidos pelas funções de perturbação

para o guia de onda curvo de 30◦ com expansão de 50%. Também é apresentado

o efeito da redução da anisotropia máxima sobre o contraste de ı́ndice de refração

devido às implicações na fabricação.

Figura 17: Resultados da aplicação das técnicas de redução de anisotropia para o
guia de onda curvo de 30◦ com expansão de 50%. a) Efeito das três estratégias na
redução de anisotropia. b) Efeito da redução da anisotropia sobre o contraste do
ı́ndice de refração nmax/nmin com o MMQ.
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A Figura 18 apresenta o efeito da redução da anisotropia na transformação.

Figura 18: Deformação do sistema de coordenadas para o guia de onda curvo
de 30◦ e expansão de 50%. Meio: a) original; b) transformado sem redução de
anisotropia e c) com redução (36 graus de liberdade com MMQ).

A Figura 19 demonstra as simulações para o guia de onda não transformado,

transformado sem redução de anisotropia e com redução da anisotropia.

Figura 19: Simulação do guia de onda curvo de 30◦ com expansão de 50%. a) Meio
não-transformado; b) Intensidade do campo elétrico transversal sem redução da
anisotropia e c) com redução da anisotropia (36 graus de liberdade com o MMQ);
d) Perfil de ı́ndice de refração sem redução de anisotropia e e) com redução de
anisotropia (36 graus de liberdade com MMQ).
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5.2.2 Guia de onda em `S' com expansão de 50%

O segundo exemplo é o guia de onda curvo em ‘S’ com expansão de 50% de-

terminado, usando a forma geral dada na seção 4.1.1, pela seguinte transformação

de coordenadas:

x′ = 3
(

1 +
x

2

)(
y

10

)
+ x

(
1− y

10

)
+ sen(πy/10)Px (5.3)

y′ = y + sen(πy/10)Py (5.4)

Na transformação (5.3) e (5.4) tem-se x′o = 3, y′o = 10, e = 1, 5, φ = 0

e yf = 10. Estes parâmetros são apresentados na Figura 15. Assim, com as

equações (5.3) e (5.4), espera-se que o guia de onda transformado desloque um

feixe Gaussiano plano de 3µm, em uma curva em ‘S’, aumentando a largura do

feixe em 50%. A Tabela 4 apresenta os resultados obtidos aplicando a interpolação

polinomial.

Tabela 4: Resultados com interpolação polinomial, em função do número de GL,
para o guia de onda em ‘S’ com expansão de 50%.

p q GL max(K − 1) avg(K − 1) nmax nmin

– – 0 0,1265333 0,0674598 1,927 1,392
0 0 2 0,0817237 0,0254140 2,483 1,124
1 1 8 0,0873881 0,0370300 2,284 1,066
2 2 18 0,0471612 0,0068671 2,482 1,061
2 3 24 0,0392501 0,0059338 2,529 1,070
3 3 32 0,0536650 0,0085786 2,617 1,065
3 4 40 0,0375948 0,0083950 2,428 1,037
4 4 50 0,0847293 0,0136693 2,681 1,010
4 5 60 0,0482167 0,0080072 2,745 1,023
5 5 72 0,0967206 0,0159214 2,831 1,079
5 6 84 0,6105765 0,0716793 3,031 1,035
5 7 96 2,4019314 0,6583801 2,854 1,031

Na Tabela 5 são dados os resultados com uso da interpolação trigonométrica.
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Tabela 5: Resultados da interpolação trigonométrica, em função do número de
GL, para o guia de onda em ‘S’ com expansão de 50%.

p q GL max(K − 1) avg(K − 1) nmax nmin

– – 0 0,1265333 0,0674598 1,927 1,392
0 0 2 0,0817237 0,0254140 2,483 1,124
1 1 8 0,0325561 0,0056183 2,566 1,083
2 2 18 0,0087056 0,0031507 2,765 1,052
2 3 24 0,0054852 0,0026594 2,702 1,048
3 3 32 0,0028040 0,0007946 2,491 1,039
3 4 40 0,0019573 0,0007946 2,562 1,037
4 4 50 0,0033280 0,0011209 2,800 1,031
4 5 60 0,0021413 0,0006122 2,507 1,036
5 5 72 0,0015735 0,0005347 2,731 1,035
5 6 84 0,0193402 0,0058214 3,178 1,405
5 7 96 0,1301982 0,0701956 2,915 1,384

Os resultados com uso do MMQ são apresentados na Tabela 6.

Tabela 6: Resultado do método dos mı́nimos quadrados, em função do número de
GL, para o guia de onda em ‘S’ com expansão de 50%.

p q GL max(K − 1) avg(K − 1) nmax nmin amostras

– – 0 0,1265333 0,0674598 1,927 1,392 –
0 0 2 0,0622339 0,0253228 2,243 1,190 3
1 1 8 0,0166739 0,0056183 2,341 1,046 21
2 2 18 0,0049703 0,0018600 2,482 1,029 15
2 3 24 0,0015915 0,0005519 2,510 1,006 23
3 3 32 0,0006393 0,0002160 2,592 1,018 37
3 4 40 0,0002599 0,0000899 2,970 1,037 48
4 4 50 0,0002000 0,0000713 3,124 1,032 45
4 5 60 0,0000321 0,0000111 3,405 1,030 64
5 5 72 0,0000275 0,0000092 3,644 1,042 59
5 6 84 0,0000117 0,0000039 4,347 1,037 86
5 7 96 0,0000013 0,0000005 5,148 1,031 112

A anisotropia máxima, no guia de onda em ‘S’ com expansão de 50% é apresen-

tada na Figura 20 em função do número de graus de liberdade. Também é ilustrado

o efeito da redução da anisotropia, sobre o contraste de ı́ndice de refração.
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Figura 20: Resultados da aplicação das técnicas de redução de anisotropia para o
guia de onda curvo de 30◦ com expansão de 50%. a) Efeito das três estratégias na
redução de anisotropia. b) Efeito da redução da anisotropia sobre o contraste do
ı́ndice de refração nmax/nmin com o MMQ.

A Figura 21 apresenta o efeito da redução da anisotropia na transformação.

Figura 21: Deformação do sistema de coordenadas para o guia de onda em ‘S’
com expansão de 50%. a) Meio original. b) Meio transformado sem redução
de anisotropia. c) Meio transformado com redução de anisotropia (36 graus de
liberdade com MMQ).

A simulação do guia de onda original, transformado sem redução de anisotropia

e com a anisotropia encontrada pelo MMQ é apresentada na Figura 22.
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Figura 22: Simulação do guia de onda curvo em ‘S’ com expansão de 50%. a) Meio
não-transformado; b) Intensidade do campo elétrico transversal sem redução da
anisotropia e c) com redução da anisotropia (36 graus de liberdade com o MMQ);
d) Perfil de ı́ndice de refração sem redução de anisotropia e e) com redução de
anisotropia (36 graus de liberdade com MMQ).

5.2.3 Guia de Onda Curvo de 90◦ sem Expansão

O guia de onda curvo com 90◦ sem expansão, mediante uso do exemplo de

transformação na seção 4.1.1, pode ser obtido como:

x′ = 7
(
y

10

)
+ x

(
1− y

10

)
+ sen(πy/10)Px (5.5)

y′ = (7− x)
(
y

10

)
+ sen(πy/10)Py (5.6)

Na transformação (5.3) e (5.4) tem-se x′o = 7, y′o = 7, e = 1, φ = −90◦ e

yf = 10. Estes parâmetros são apresentados na Figura 15. Com a transformação

descrita pelas equações (5.5) e (5.6), espera-se um feixe Gaussiano plano, cujo

vetor de propagação é rotacionado de 90◦ sem expansão na sua sáıda. A Tabela 7



89

apresenta os resultados obtidos aplicando a interpolação polinomial.

Tabela 7: Resultados com interpolação polinomial, em função do número de GL,
para o guia de onda de 90◦ sem expansão.

p q GL max(K − 1) avg(K − 1) nmax nmin

– – 0 0,4420690 0,1812200 3,096 1,747
0 0 2 0,1841500 0,0790863 2,276 1,231
1 1 8 0,1522152 0,0402651 2,379 1,248
2 2 18 0,1021757 0,0059802 2,381 1,211
2 3 24 0,0815432 0,0060842 2,401 1,205
3 3 32 0,2015894 0,0078265 2,398 1,198
3 4 40 0,1845327 0,0051302 2,619 1,188
4 4 50 0,2536151 0,0130137 2,567 1,175
4 5 60 0,3078506 0,0093916 2,987 1,168
5 5 72 0,9560215 0,0168341 2,678 1,209
5 6 84 1,5191201 0,0809524 3,175 1,007
5 7 96 3,1684327 0,5939710 3,854 1,001

Na Tabela 8 são dados os resultados com uso da interpolação trigonométrica.

Tabela 8: Resultados da interpolação trigonométrica, em função do número de
GL, para o guia de onda de 90◦ sem expansão.

p q GL max(K − 1) avg(K − 1) nmax nmin

– – 0 0,4420690 0,1812200 3,096 1,747
0 0 2 0,1841500 0,0790863 2,276 1,231
1 1 8 0,1051256 0,0045890 2,487 1,139
2 2 18 0,0821484 0,0029957 2,697 1,154
2 3 24 0,0558428 0,0025874 2,784 1,118
3 3 32 0,0945841 0,0008849 2,803 1,095
3 4 40 0,0751295 0,0007765 2,819 1,087
4 4 50 0,0715234 0,0010103 2,678 1,185
4 5 60 0,0685142 0,0005801 2,849 1,085
5 5 72 0,0415635 0,0005347 2,917 1,073
5 6 84 0,2141544 0,0058214 2,681 1,205
5 7 96 0,4500085 0,0967593 2,719 1,362

A tabela 9 apresenta os resultados da redução da anisotropia com o MMQ.
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Tabela 9: Resultado do método dos mı́nimos quadrados, em função do número de
GL, para o guia de onda de 90◦ sem expansão.

p q GL max(K − 1) avg(K − 1) nmax nmin amostras

– – 0 0,4420690 0,1812200 3,096 1,747 –
0 0 2 0,1248781 0,0553664 2,963 1,574 2
1 1 8 0,0211005 0,0071853 2,551 1,466 5
2 2 18 0,0025803 0,0008644 2,493 1,244 27
2 3 24 0,0013940 0,0005147 2,509 1,177 19
3 3 32 0,0004689 0,0002160 2,519 1,147 34
3 4 40 0,0001484 0,0000541 2,525 1,085 43
4 4 50 0,0001254 0,0000448 2,521 1,066 48
4 5 60 0,0000220 0,0000075 2,539 1,008 61
5 5 72 0,0000182 0,0000062 2,535 1,010 63
5 6 84 0,0000071 0,0000024 2,524 0,965 96
5 7 96 0,0000009 0,0000003 2,538 0,915 125

A Figura 23 ilustra o efeito das técnicas para redução da anisotropia em fun-

ção do número de GL fornecido pelas funções de perturbação. A relação entre a

anisotropia máxima e o contraste de ı́ndice de refração também é apresentado.

Figura 23: Resultados da aplicação das técnicas de redução de anisotropia para o
guia de onda curvo de 90◦ sem expansão. a) Efeito das três estratégias na redução
de anisotropia. b) Efeito da Redução da anisotropia sobre o contraste do ı́ndice
de refração nmax/nmin com o MMQ.

A Figura 24 apresenta o efeito da redução da anisotropia sobre a transformação

de coordenadas.
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Figura 24: Deformação do sistema de coordenadas para o guia de onda curvo de 90◦

sem expansão. a) Meio original. b) Meio transformado sem redução de anisotropia.
c) Meio transformado com redução de anisotropia (36 graus de liberdade com
MMQ).

A simulação do guia de onda, sem redução de anisotropia, e com redução com

o método dos mı́nimos quadrados é exposta na Figura 25.

Figura 25: Simulação do guia de onda curvo de 90◦ sem expansão. (a) Meio
não-transformado; (b) Intensidade do campo elétrico transversal sem redução da
anisotropia e (c) com redução da anisotropia (36 graus de liberdade com o MMQ);
(d) Perfil do ı́ndice de refração sem redução de anisotropia e (e) com redução de
anisotropia (36 graus de liberdade com MMQ).
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5.2.4 Análise dos Resultados para Guias de Onda

Nos exemplos apresentados nas seções 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3, verifica-se que a

estratégia da interpolação polinomial apresenta resultados limitados para a redução

da anisotropia. Quando o número de graus de liberdade for grande, esta técnica

torna-se altamente prejudicial para a redução da anisotropia. Este efeito pode ser

explicado pelo fenômeno de Runge, como apresentado na seção 3.1.1.

A técnica da interpolação trigonométrica apresentou uma capacidade maior

que a interpolação polinomial para redução da anisotropia, embora essa técnica

também apresente um desempenho ruim quando do aumento do número de graus

de liberdade. Este resultado, a prinćıpio, pode parecer contraditório com a conver-

gência da série de Fourier. Todavia, a aplicação das condições de Cauchy-Riemann

levam à alteração da forma em 4.1 e 4.2 de modo que o aumento da frequência

também leva ao aumento das amplitudes das derivadas dos senos e cossenos.

O método dos mı́nimos quadrados apresentou elevada eficácia para a redução

da anisotropia. Em todos os exemplos é notável a tendência de alcançar uma

anisotropia tão próxima a zero quanto desejado, mediante o aumento do número

de graus de liberdade das séries de potência. O que de fato pode ocorrer, como

demonstrado na seção 4.3.2.

Os resultados demonstram que a redução da anisotropia tem um custo, verifi-

cado em todos os exemplos de guias de onda ilustrados: o aumento do contraste do

ı́ndice de refração (nmax/nmin). Este, portanto, é o preço que se paga pela redução

da anisotropia também verificado em outros trabalhos como (LI; PENDRY, 2008;

CHANG et al., 2010; LANDY; PADILLA, 2009), e que pode apresentar implicações

na fabricação de dispositivos ópticos isotrópicos, particularmente se os limites do

ı́ndice de refração não forem atendidos.

O desempenho computacional foi avaliado para cada estratégia e foi medido

como o tempo necessário para a determinação dos parâmetros das funções Px(x, y)

e Py(x, y) definidas em (4.1) e (4.2). Em todas as estratégias de redução de ani-
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sotropia, a condição com 48 graus de liberdade correspondeu àquela com maior

custo computacional devido ao número de termos presentes nas funções Px(x, y) e

Py(x, y). A técnica de interpolação polinomial apresentou menor tempo de execu-

ção, em torno de 2 minutos para sua execução. Em seguida, a técnica de interpo-

lação trigonométrica, utilizou aproximadamente 3 minutos de processamento. Por

fim, o métodos dos mı́nimos quadrados, devido à sua complexidade, utilizou, em

média, 50 minutos para o processamento.

As Figuras 18, 21 e 24 demonstram o efeito da redução da anisotropia na

conservação da ortogonalidade entre as curvas de orientação (retas no sistema

original) do sistemas de coordenadas transformado, o que não se observa quando

não há a redução da anisotropia.

As simulações, apresentadas nas Figuras 19, 22 e 25 demonstram a importância

da redução da anisotropia no desempenho dos guias de onda, caso deseje-se que

os mesmos sejam isotrópicos e não-homogêneos. O feixe Gaussiano introduzido na

entrada é conduzido até a sáıda sem distorções o que não se observa quando não

há a redução da anisotropia.

Não foram apresentados os resultados para o comportamento eletromagnético

quando as excitações ocorrem nas direções x e y, porém estas são semelhantes,

quanto à preservação do perfil do campo elétrico, ao do caso transversal. O feixe

Gaussiano é preservado quando há pequena anisotropia, ou seja, o guia de onda ob-

tido com transformação quase-conforme funciona para qualquer polarização. Além

disso, a preservação do modo de propagação pode ser observada para qualquer

comprimento de onda.

Os valores dos coeficientes Aij e Bij, na interpolação polinomial e na regressão

com mı́nimos quadrados tendem a diminuir com o aumento de i + j. De forma

semelhante, os coeficientes da série trigonométrica em (4.19) e (4.20) também

tendem a diminuir com o aumento de i + j. O apêndice A ilustra os valores dos

coeficientes Aij e Bij na aplicação do MMQ com p = q = 5. Ainda no MMQ,

observa-se uma tendência de maior número de amostras nas regiões periféricas dos
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meios ópticos. O apêndice B apresenta o resultado final das amostragens dos guias

de onda e invisibilidade sob o tapete para o caso p = q = 5.

5.3 In�uência da Escolha da Função b(x, y)

Diferentes funções para b(x, y) podem ser escolhidas de forma a atender as

mesmas condições de contorno, ou seja, anular-se nas fronteiras e também sua

derivada em função de x. Para testar o efeito destas posśıveis escolhas, foram

testados os efeitos do uso das seguintes funções: b(x, y) = (10y − y2) e b(x, y) =

log(10y − y2 + 1).

Para a interpolação polinomial, verificou-se uma menor redução da anisotropia

máxima e um aumento do fenômeno de Runge quando do uso da função b(x, y) =

(10y − y2). Estas consequências podem ser explicadas pela adição de ordens de

potência nos polinômios em Px(x, y) e Py(x, y) devido à função b(x, y). Quando

utilizou-se b(x, y) = log(10y−y2+1) foi posśıvel obter maior redução de anisotropia

e menor intensidade do fenômeno de Runge, embora os melhores resultados foram

obtidos com b(x, y) = sen(πy/10). Os mesmos efeitos foram observados para a

interpolação trigonométrica.

O método dos mı́nimos quadrados, conjuntamente com o algoritmo de amos-

tragem na figura 16, é imune ao efeito de Runge. Portanto o efeito da modificação

da função b(x, y) é diferente aos observados para as estratégias de interpolação.

Quando o número de graus de liberdade é pequeno, a função b(x, y) = (10y − y2)

apresentou menor capacidade para redução da anisotropia. A função b(x, y) =

log(10y − y2 + 1) apresentou um melhor resultado, embora ainda pior que o ob-

tido quando b(x, y) = sen(πy/10). À medida que o número de graus de liberdade

aumenta, a influência da escolha de b(x, y) diminui levando as transformações

resultantes serem convergentes e com anisotropias máximas convergentes. Esse

resultado é posśıvel pois a função b(x, y) não limita o espaço de busca no problema

de otimização como demonstrado no Caṕıtulo 4.
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Em todas as estratégias, notou-se a presença de erros numéricos, como trunca-

mentos, quando o número de graus de liberdade aumenta com uso função b(x, y) =

(10y−y2). O método dos mı́nimos quadrados (cuja solução envolve termos de mais

alta ordem de acordo com a expressão (4.18)) foi o mais afetado por este efeito,

seguido pela interpolação polinomial (também apresenta termos de alta ordem na

sua solução em (4.21), no entanto, menos pronunciado que no método dos mı́-

nimos quadrados), e praticamente inexistente na interpolação trigonométrica. O

problema de truncamento com uso da função b(x, y) = log(10y − y2 + 1) é menos

evidente, embora maior que o observado quando b(x, y) = sen(πy/10).

Também é posśıvel escolher funções b(x, y) diferentes para as funções x′(x, y)

e y′(x, y) desde que sejam preservadas as condições de contorno fornecidas pelas

funções fx(x, y) e fy(x, y). Por exemplo, é posśıvel utilizar b(x, y) = sen(πy/10)

na definição de x′(x, y) e, simultaneamente, utilizar b(x, y) = log(10y − y2 + 1)

na definição de y′(x, y). Considerando que a função b(x, y) não limita o espaço de

busca de posśıveis transformações, é desaconselhável o uso de diferentes funções

b(x, y) na definição das funções de transformação x′(x, y) e y′(x, y), pois apenas

implicará em complicações algébricas (as expressões em (4.18), (4.21) e (4.23) não

serão mais válidas) com um consequente aumento de custo computacional, sem

um benef́ıcio claro.

Mediante os efeitos expostos da função b(x, y) conclui-se que, além de satis-

fazer as condições de contorno, a escolha desta função deve ser igual na definição

de x′(x, y) e y′(x, y), deve evitar valores elevados para sua derivada, bem como

minimizar a diferença entre seu valor máximo e seu valor mı́nimo.

5.4 Método dos Mínimos Quadrados e o Mínimo Global
para a Anisotropia Máxima

Uma vez definido o número de graus de liberdade oferecidos pelas funções

Px(x, y) e Py(x, y), procede-se na definição dos respectivos parâmetros para a mi-
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nimização da anisotropia máxima. Certamente, existe um valor mı́nimo, ou seja,

um mı́nimo global, para o qual a anisotropia máxima não pode mais ser reduzida,

desde que o valor nulo não pode ser alcançado.

Embora uma demonstração rigorosa não seja apresentada, esta seção apresenta

dois argumentos de que o MMQ, conjuntamente ao algoritmo na Figura 16, pode

ser uma direção para o mı́nimo global para a anisotropia máxima.

A primeira evidência se baseia no fato de que as transformações resultantes

com uso de diferentes funções b(x, y) são convergentes quando o número de graus

de liberdade aumenta, conforme exposto na seção 5.3. Partindo de funções b(x, y)

diferentes, poder-se-ia convergir para soluções diferentes caso encontrassem um

mı́nimo local. Esta observação indica a capacidade do método dos mı́nimos qua-

drados de não se “prender” em mı́nimos locais. Como não é posśıvel testar a

convergência para infinitos exemplos de funções b(x, y), a presente observação não

permite provar rigorosamente a possibilidade de encontrar o mı́nimo global com o

método dos mı́nimos quadrados.

A segunda evidência surge ao admitir-se a possibilidade de alcançar razão

unitária entre a anisotropia máxima e média com o algoritmo na Figura 16. Neste

caso a anisotropia é igual para todos os pontos do meio. Admite-se a matriz

jacobiana como:

J =

 j11 j12

j21 j22

 =

 ∂x′

∂x
∂x′

∂y

∂y′

∂x
∂y′

∂y

 (5.7)

Considerando a definição para a anisotropia K, dada em (2.68), e a definição

do erro E calculado em (4.22), após manipulações algébricas, verifica-se que:

E = K ·
k∑
i=1

(j11 · j22 − j12 · j21)i = K
k∑
i=0

det (Ji) (5.8)

onde k é o número de pontos amostrados.
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A expressão (5.8) demonstra que a redução de E implica na redução de K

uma vez que o termo (j11 · j22 − j12 · j21) tende a aumentar com a redução de E

(quais valores para x e y que maximizam xy sabendo que x + y = k? Resposta:

x = y). Em outras palavras, E e K são monotônicos. Como o método dos

mı́nimos quadrados permite encontrar o mı́nimo global para o erro E e, com a

hipótese inicial, na qual a anisotropia é igual em todos os pontos, o mı́nimo global

para K é encontrado.

A demonstração acima não é rigorosa devido à três problemas: 1) O termo

(j11 ·j22−j12 ·j21) pode diminuir com a redução de E pois não existem as restrições

j11+j22 = k1 ou j12−j21 = k2; 2) Pode existir outro conjunto de pontos amostrados

que torna unitária a razão da anisotropia máxima pela média e com um valor

resultante para E menor. 3) É posśıvel a ocorrência de uma condição na qual a

anisotropia não é constante no meio, porém com uma anisotropia máxima menor

que na condição de anisotropia constante.

Conquanto não seja apresentada uma demonstração de que o método dos mı́ni-

mos quadrados tenha a capacidade de alcançar o mı́nimo global, as argumentações

acima indicam que esse método possui a capacidade de evitar otimizações ruins

resultantes de mı́nimos locais para a anisotropia máxima.

5.5 Divisor 3dB Quase-Conforme

Esta seção apresenta a possibilidade de utilizar a TO para obter um meio

óptico, quase-conforme, para a divisão de um feixe gaussiano plano. Sua concepção

é baseada nos exemplos de guias de onda anteriormente apresentados, ou seja,

definidos pela transformação de coordenadas em (4.12) e (4.13) com aplicação da

técnica dos mı́nimos quadrados para redução da anisotropia. Além disso, utiliza-se

de uma transição suave, na junção dos guias de onda.

Exemplos de divisores podem ser encontrados na literatura (RAHM et al., 2008a,

2008b). Nesses exemplos, é verificada a presença de difração devido à divisão do
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feixe. Com a finalidade de evitar a referida difração, utiliza-se de uma transição

suave, por meio da junção dos guias de onda.

Para projetar o divisor, o meio original é dividido em duas partes ao longo

do plano x = 0. Nas duas metades assim obtidas são adicionadas caudas de

forma obter dois guias de onda completos, nos quais é aplicada a transformação

de coordenadas em cada metade. Finalmente, os dois guias de onda são unidos. A

Figura 26 ilustra o procedimento descrito.

Figura 26: Procedimento para definir um divisor 3dB isotrópico. A primeira etapa
consiste na divisão do domı́nio ao longo do plano x = 0. Em seguida os guias
dielétricos são completados e transformados. Por fim, são unidos (implicando em
transição suave) formando o divisor 3dB.

Os guias de onda podem ter formas arbitrárias, ou seja, o divisor pode não ser

simétrico com relação à plano x = 0. A fórmula geral para definição de transfor-

mações para guias de onda em (4.12) e (4.13) podem ser utilizadas na definição

dos divisores simétricos e assimétricos.

Para implementar um divisor simétrico, com um deslocamento de 3µm em

cada feixe de sáıda, utiliza-se a seguinte transformação de coordenadas:

|x′| = (3 + x) ·
(
y

10

)
+ x

(
1− y

10

)
+ b(x, y)

p∑
i=0

q∑
j=0

Aijx
iyj (5.9)

y′ = y + b(x, y)
p∑
i=0

q∑
j=0

Bijx
iyj (5.10)
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O divisor assimétrico, que possui um deslocamento de 3µm na sáıda esquerda

e uma curva de 90◦ na sáıda direita, é definido por duas transformações de co-

ordenadas, uma para x ≥ 0 e outra para x < 0. Para x ≥ 0 a transformação

é:

x′ = 6
(
y

10

)
+ x

(
1− y

10

)
+ b(x, y)

p∑
i=0

q∑
j=0

Aijx
iyj (5.11)

y′ = (6 + x)
(
y

10

)
+ b(x, y)

p∑
i=0

q∑
j=0

Bijx
iyj (5.12)

Para x < 0 a transformação tem a mesma forma de 5.9 e 5.10. As transforma-

ções apresentadas são descont́ınuas ao longo do eixo x = 0 sendo a fonte de difração

para o divisor que pode ser reduzida com a transição suave. A Figura 27 ilustra a

simulação dos dois exemplos de divisor, ou seja, o simétrico e o assimétrico.

Figura 27: Simulação dos divisores 3dB simétrico e assimétrico. Há pequena
presença de difração, devido a transição suave, e o modo de propação é preservado.

O resultado na Figura 27 demonstra a eficácia da abordagem da transição

suave na redução da difração. Ademais, em ambos os casos, a divisão da energia

eletromagnética é muito próximo da metade. No divisor simétrico, as transmissões

são de -3.03dB (49,8%). No divisor assimétrico, as transmissões são de -2.84dB
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(52,0%) e -3.24dB (47,4%). Neste último, as potência podem ser equilibradas

mediante ao deslocamento da linha de corte vertical na figura 26.

5.6 Invisibilidade Sob o Tapete com o MMQ

Esta seção demonstra a aplicação do MMQ para reduzir a anisotropia de uma

transformação de coordenadas que, com a TO, define a invisibilidade sob o tapete.

A vantagem de utilizar a formulação dada em (4.1) e (4.2) com a aplicação

MMQ em relação à técnica de redução da anisotropia em (LI; PENDRY, 2008)

é garantir o atendimento das condições de contorno, o que leva à ausência de

reflexões na interface do meio como discutido na seção 2.4.3. A transformação de

coordenadas para criar a invisibilidade sob o tapete é:

x′ = x+ b(x, y)
p∑
i=0

q∑
j=0

Aijx
iyj (5.13)

y′ = y + c
(

1− y

h

)
cos
(
πx

w

)
+ b(x, y)

p∑
i=0

q∑
j=0

Bijx
iyj (5.14)

onde (x, y) ∈
[
−w

2
, w

2

]
× [0, h]. Os parâmetros Aij e Bij são nulos para a transfor-

mação inicial, ou seja, sem a redução da anisotropia. Esta transformação inicial é

representada na Fig. 28. Como mostrado na Figura 28, a transformação mapeia o

ponto (0, 0) para (0, c), definindo a região sob o manto que é efetivamente inviśıvel

para um observador externo. Portanto, esta condição de contorno é responsável

pelo efeito de invisibilidade.

Além disso, a transformação é também cont́ınua com o sistema de coordenadas

original nos pontos x = ±w
2

e y = h, o que representa o requerimento para ausência

de reflexões nestas interfaces. Ressalta-se que a fronteira y = 0 é perfeitamente

refletiva. A função b(x, y) pode ser definida, por exemplo, como:
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Figura 28: Transformação Inicial. (a) Meio Original. (b) Meio Transformado

b(x, y) = (x2 + y)(h− y) cos
(
πx

w

)
(5.15)

esta escolha para b(x, y) garante que a série polinomial não altera as condições de

contorno em torno do meio de invisibilidade e no ponto (0, 0), uma vez que esta

função se anula nestes pontos.

Após definir a forma geral da transformação, (5.13) e (5.14), foram escolhidos

c = 0, 2µm, h = 1, 5µm e w = 4µm. Em seguida, o LSM é usado para reduzir a

anisotropia. A Tabela 10 apresenta, para diferentes valores de p e q, os resultados

para a anisotropia. Admitiu-se que o meio original possui um ı́ndice de refração de

1,5, o que é necessário para evitar regiões com ı́ndice menor que 1 após a redução

da anisotropia.

A Tabela 10 indica que a anisotropia é reduzida com o aumento do número

de graus de liberdade, concordando com os resultados obtidos para guias de onda

na seção 5.2. Porém, comparando as anisotropias obtidas em guias de onda e na

invisibilidade, nota-se uma maior dificuldade na redução da anisotropia na invi-

sibilidade. Este resultado pode ser explicado pelo maior número de condições de

contorno na invisibilidade: 3 segmentos dos 4 que definem o domı́nio da trans-

formação e o ponto no segmento restante. Já para guias de onda, o número de

condições de contorno são 2: as interfaces de entrada e sáıda. A tendência de au-
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Tabela 10: Redução da anisotropia e número de GL na invisibilidade sob o tapete.

p q GL max(K − 1) avg(K − 1) nmax nmin amostras

– – 0 0,074478 0,043923 1,628 1,422 –
0 0 2 0,030478 0,010206 1,633 1,419 2
1 1 8 0,013484 0,004251 1,643 1,367 6
2 2 18 0,012209 0,003663 1,648 1,358 12
3 3 32 0,008713 0,002912 1,650 1,347 16
4 4 50 0,008021 0,002893 1,658 1,342 31
5 5 72 0,007114 0,002405 1,660 1,339 42
6 6 98 0,006332 0,002173 1,677 1,335 70
7 7 128 0,005305 0,001801 1,750 1,307 75
8 8 162 0,004289 0,001457 1,983 1,213 101
9 9 200 0,003047 0,001082 2,588 1,000 138

mentar o contraste do ı́ndice de refração com a redução da anisotropia, observada

em guias de onda, também é verificada na invisibilidade sob o tapete.

Atenção deve ser dada para verificar se a transformação resultante é bijetiva,

ou seja, que não dobre sobre si mesma. Além disso, dependendo da aplicação,

a transformação resultante pode não ser fisicamente aplicável como é o caso na

Figura 29 caso não seja posśıvel “cavar um buraco no chão” já que existem pontos

com y′ < 0. Não é posśıvel incluir uma restrição para prevenir esta situação

com os métodos algébricos propostos, porém é posśıvel modelar uma desigualdade

(y′(x, y) ≥ 0) e utilizar um método numérico de otimização como proposto em

(LIU et al., 2013).

O efeito da redução da anisotropia no ı́ndice e na geometria da transformação

é ilustrada na Figura 30 mostrando a aproximação isotrópica do ı́ndice no meio

não transformado (a); no meio com p = q = 6 (b) e p = q = 9 (c). Os ângulos de

intersecção na Figura 30(b) e (c) são preservados, já que as curvas de orientação

se encontram com ângulos próximos de 90◦, ao contrário da Figura 30 (a) que não

tem redução da anisotropia.

A Figura 31 a apresenta a simulação da propagação do campo elétrico produ-

zido por feixe Gaussiano de comprimento de onda 750nm refletindo na interface
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Figura 29: Transformação resultante (com p = q = 9) fisicamente inadequada pois
há pontos com y′ < 0 levando a necessidade de “cavar um buraco no chão” para o
acondicionamento do meio de invisibildade.

Figura 30: Índice de refração: (a) Meio sem redução de anisotropia, (b) transfor-
mado com p = q = 6 e (c) com p = q = 9.

inferior do dispositivo em y = 0 em 4 situações: (a) para o meio original, ou

seja, sem região inviśıvel; (b) para o meio na Figura 30(b) que resulta do uso de

p = q = 6; (c) para o meio na Figura 30(a) no qual não há redução da anisotropia

e (d) e para o espelho deformado com p = q = 6 sem o meio de invisibilidade.

Os resultados na Figura 31 demonstram que a redução da anisotropia com o

LSM é suficiente para permitir a construção de um meio para invisibilidade sob o

tapete puramente isotrópico. Quando comparado com o meio original, o padrão

do campo elétrico na sáıda (vértice superior direito) é quase indistingúıvel nas

Figuras 31(a) e (b). O caso na Figura 31(c) comprova a necessidade da redução da

anisotropia uma vez que espalhamento, neste caso, é muito evidente comparado
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Figura 31: Campo elétrico normalizado quando um feixe Gaussiano incidente a
45◦ acima do vértice superior esquerdo. (a) Meio Original. (b) Aproximação
isotrópica para p = q = 6. (c) Aproximação isotrópica sem redução da anisotropia.
(d) Espelho deformado sem o manto de invisibilidade com p = q = 6.

com a figura 31(b). Quando o meio transformado é removido, mantendo apenas

a deformação do espelho, figura 31(d), verifica-se que o campo elétrico na sáıda

não é plano, com alguns feixes mais evidentes e não existentes na simulação do

meio original. Também verifica-se a mudança de fase no vértice superior direito.

Estas mudanças implicam que um observador na sáıda pode facilmente identificar

o espelho distorcido levando à perda de invisibilidade.

A simulação para o meio obtido com p = q = 9, Figura 30(c) também foi

realizada e seu resultado é apresentado na Figura 32.

Os resultados na Figura 32(a) mostram que, embora a geometria do espelho é

mais complicada quando p = q = 9 do que p = q = 6, o manto de invisibilidade

ainda tem boa performance. Além disso, comparando a Figura 31(d) com a Figura

32(b) é posśıvel notar a presença de uma grande quantidade de feixes depois da

reflexão no último caso. Assim, a redução da anisotropia quase compensa a maior

tendência de formar numerosos feixes (devido ao formato complicado do espelho)
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Figura 32: Campo elétrico normalizado quando um feixe Gaussiano incidente a 45◦

acima do vértice superior esquerdo. (a) Aproximação isotrópica para p = q = 9.
(b) Espelho deformado sem o manto de invisibilidade com p = q = 9.

já que o resultado da simulação para o caso p = q = 9, Figura 32(a), é um pouco

inferior ao do caso p = q = 6, Figura 31(b). A Figura 32 também demonstra a

presença do campo elétrico abaixo do chão, ou seja, nos pontos com y′ < 0.

5.7 Considerações Finais

Este Caṕıtulo apresentou resultados numéricos para a aplicação das técnicas

de mapeamento quase-conforme apresentados no Caṕıtulo 4. Estes resultados per-

mitiram obter conclusões a respeito da capacidade destas técnicas na redução da

anisotropia bem como o efeito de sua redução no contraste do ı́ndice de refra-

ção. Também foi proposto uma abordagem para obter divisores 3dB isotrópicos

mediante uso de transição suave. Por fim, demonstrou-se a possibilidade de ob-

ter transformação de coordenadas quase-conforme cont́ınua nas interfaces para a

invisibilidade sob o tapete com o MMQ.

O próximo Caṕıtulo apresenta as conclusões gerais do trabalho bem como as

possibilidades de trabalhos futuros.
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6 Conclusão

Este trabalho propôs novas estratégias para o mapeamento quase-conforme na

TO devido à sua importância para a redução da anisotropia do meio óptico resul-

tante e facilitar a sua fabricação. Essas estratégias basearam-se na parametrização

das funções de transformação de coordenadas, mediante adição de funções de per-

turbação na forma de séries de potência ou trigonométricas. A parametrização

permitiu a aplicação da interpolação polinomial e a trigonométrica, bem como a

regressão com o método dos mı́nimos quadrados. Estas técnicas foram elaboradas

de modo a não alterar as condições de contorno da transformação de coordenadas

original.

Exemplos numéricos de guias de onda foram utilizados para testar a eficácia das

estratégias propostas. Em particular, foi apresentada uma modelagem geral para

transformação de coordenadas para guias de onda. Os resultados, para os exemplos

de guias estudados, demonstraram que o método dos mı́nimos quadrados foi muito

eficaz na redução da anisotropia com resultados superiores sobre a interpolação

polinomial e trigonométrica.

Foi demonstrado que a anisotropia pode se aproximar arbitrariamente de zero,

mas nunca exatamente zero, caso contrário o teorema da unicidade seria violado.

Os resultados numéricos demonstraram que o método dos mı́nimos quadrados tem

a capacidade de alcançar anisotropia próxima de zero à medida que aumenta-se o

número de graus de liberdade nas funções de perturbação. Este resultado não foi

observado nas interpolações polinomial e trigonométrica, as quais possuem uma
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capacidade limitada de redução da anisotropia para valores pequenos de graus de

liberdade, e, para valores crescentes, a anisotropia aumenta devido ao fenômeno

de Runge.

Os resultados indicam que a redução da anisotropia tem como custo o aumento

do contraste do ı́ndice de refração no meio. Outros trabalhos na literatura também

demonstraram essa tendência.

Embora não se apresentasse uma demonstração rigorosa, duas evidências foram

dadas indicando a possibilidade do método dos mı́nimos quadrados alcançar o

mı́nimo global para a anisotropia máxima do meio resultante com a TO, uma vez

definido o número de graus de liberdade oferecido pelas funções de perturbação.

Como uma contribuição adicional, foi proposta uma abordagem baseada em

transição suave para se obter divisores de 3dB isotrópicos com pequena presença

de difração. Estes divisores utilizaram a formulação geral para guia de ondas

conjuntamente com a aplicação do método dos mı́nimos quadrados.

Uma nova abordagem para criar mapeamento quase-conforme na invisibilidade

sob o tapete foi proposta ou seja, o uso da parametrização com aplicação dos

mı́nimos quadrados. Os efeitos da redução da anisotropia na transformação de

coordenadas e no ı́ndice de refração, nesta aplicação, foram evidenciados.

Finalmente, o método dos mı́nimos quadrados apresenta as vantagens de ser,

nos exemplos estudados, muito eficaz na redução da anisotropia sem alteração

nas condições de contorno, versátil, algébrico e com tempos de processamentos

admisśıveis. Devido a estas vantagens, o presente método dos mı́nimos quadrados

pode se tornar referência para o projeto de meios ópticos com a TO.

6.1 Trabalhos Futuros

Como trabalhos futuros, pode-se aplicar o método dos mı́nimos quadrados

para se obter uma transformação de coordenadas quase-conforme para a criação
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de meios de invisibilidade no espaço livre. Esse procedimento pode levar a um

meio com baixa anisotropia e que funciona como uma capa de invisibilidade.

É posśıvel realizar uma otimização numérica ao invés de utilizar regressão ou

interpolação para a redução da anisotropia utilizando a modelagem das funções de

transformação de coordenadas propostas. Este procedimento permite introduzir

restrições nos limites do ı́ndice de refração ou ainda sobre a transformação de

coordenadas. Além disso, outras funções de pertubação, na forma de séries, podem

ser utilizadas para a regressão e interpolação.

As técnicas de mapeamento quase-conforme apresentadas neste trabalho são

técnicas em 2D. No entanto essas técnicas podem ser estendidas para 3D uma

vez conhecidos quais condições devem ser satisfeitas para obter transformações de

coordenadas conformes em 3D.

A TO pode ser estendida para aplicação em meios não lineares (PAUL; RAHM,

2012). Esta abordagem pode permitir novas funcionalidades como a criação de

portas lógicas ópticas para o desenvolvimento da computação óptica.
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APÊNDICE A -- Valores Obtidos para os

Coe�cientes A e B

Este apêndice apresenta os valores obtidos para os coeficiente A e B após a

redução da anisotropia com o método dos mı́nimos quadrados quando p = 5 e

q = 5 .

A.1 Guia de Onda Curvo de 30◦ com expansão de 50%

Coeficientes Aij
i\j 0 1 2 3 4 5
0 -1,2631832 0,0153151 -0,0305152 0,0123061 -0,0014047 0,0000503
1 -0,1076278 -0,0194956 -0,0404232 0,0103542 -0,0005888 -0,0000013
2 -0,0314842 -0,0300655 -0,0054078 0,0037277 -0,0004118 0,0000120
3 -0,0128605 0,0666585 -0,0474238 0,0117182 -0,0012002 0,0000443
4 0,0190010 -0,0192716 0,0058749 -0,0007501 0,0000400 -0,0000005
5 0,0183917 -0,0248780 0,0126166 -0,0029854 0,0003253 -0,0000130

Coeficientes Bij

i\j 0 1 2 3 4 5
0 -0,0056096 -0,0138721 -0,0011271 -0,0105961 0,0018761 -0,0000882
1 0,2221688 -0,0259351 -0,0203354 0,0000364 0,0005476 -0,0000373
2 0,0250757 0,0332074 -0,0022032 -0,0045730 0,0007673 -0,0000313
3 0,0032888 0,0570970 -0,0389383 0,0092681 -0,0009572 0,0000366
4 -0,0173502 0,0283861 -0,0124049 0,0022208 -0,0001753 0,0000049
5 0,0085100 -0,0147403 0,0088447 -0,0022766 0,0002570 -0,0000104
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A.2 Guia de Onda em `S' com expansão de 50%

Coeficientes Aij
i\j 0 1 2 3 4 5
0 -0,9424020 0,0330916 -0,0342079 0,0279420 -0,0037836 0,0001487
1 -0,1773782 0,0042349 -0,0748196 0,0157144 -0,0007633 -0,0000033
2 -0,0596645 -0,0355756 -0,0257036 0,0146096 -0,0018893 0,0000733
3 -0,0046710 0,0550429 -0,0298015 0,0042764 -0,0000949 -0,0000090
4 0,0406202 -0,0494802 0,0193099 -0,0036272 0,0003553 -0,0000144
5 0,0158874 -0,0143858 0,0037312 -0,0002042 -0,0000359 0,0000034

Coeficientes Bij

i\j 0 1 2 3 4 5
0 -0,0067377 -0,0249755 0,0159895 -0,0214997 0,0031660 -0,0001308
1 -0,0283872 -0,0099603 -0,0845999 0,0149504 -0,0004193 -0,0000220
2 0,0400894 0,0258226 0,0182585 -0,0118660 0,0016258 -0,0000658
3 0,0029454 0,0801941 -0,0464288 0,0077949 -0,0004067 0,0000010
4 -0,0281028 0,0363197 -0,0145854 0,0027972 -0,0002813 0,0000118
5 0,0164828 -0,0181328 0,0065213 -0,0009000 0,0000326 0,0000012
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A.3 Guia de Onda Curvo de 90◦ sem Expansão

Coeficientes Aij
i\j 0 1 2 3 4 5
0 -2,2161508 0,0284606 -0,0502349 0,0241237 -0,0028112 0,0000998
1 0,3273391 -0,0041735 0,0622362 -0,0172436 0,0012976 -0,0000253
2 -0,0530745 -0,0350004 -0,0283655 0,0129803 -0,0015493 0,0000578
3 0,0146605 -0,0496592 0,0290142 -0,0051217 0,0002784 -0,0000009
4 0,0355355 -0,0386401 0,0143810 -0,0026740 0,0002607 -0,0000104
5 -0,0174035 0,0189957 -0,0071053 0,0011748 -0,0000851 0,0000020

Coeficientes Bij

i\j 0 1 2 3 4 5
0 0,9605842 0,0066685 0,0157895 0,0113192 -0,0021648 0,0000994
1 0,2904388 -0,0101068 -0,0692750 0,0091252 -0,0000086 -0,0000263
2 -0,0282186 -0,0152518 -0,0094364 0,0088075 -0,0013424 0,0000579
3 0,0090766 0,0655807 -0,0357307 0,0057417 -0,0003043 0,0000020
4 0,0197586 -0,0307438 0,0136077 -0,0026830 0,0002622 -0,0000105
5 0,0117168 -0,0112008 0,0036256 -0,0004479 0,0000108 0,0000009
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A.4 Invisibilidade Sob o Tapete

Coeficientes Aij
i\j 0 1 2 3 4 5
0 -0,0006972 0,0010731 0,0015080 -0,0346040 0,0481032 -0,0174211
1 -0,3151752 1,0157089 -2,1627440 2,7789271 -1,8485783 0,4755059
2 -0,0000561 0,0051395 -0,0319088 0,1452332 -0,1719929 0,0591407
3 0,1763299 -0,6355697 1,2765954 -1,4628428 0,8498944 -0,1894466
4 0,0000428 -0,0020046 0,0138977 -0,0500055 0,0555531 -0,0187498
5 -0,0241850 0,0841834 -0,1256370 0,0813681 -0,0092972 -0,0068804

Coeficientes Bij

i\j 0 1 2 3 4 5
0 0,0686966 -0,5053697 1,4105786 -2,0103971 1,3762788 -0,3605981
1 0,0020367 -0,0100115 0,1422503 -0,3805433 0,3414476 -0,0991277
2 -0,1460056 0,7077023 -1,7798683 2,3846137 -1,5301211 0,3722249
3 -0,0031273 0,0095903 -0,1425439 0,3831399 -0,3394854 0,0970021
4 0,0304509 -0,1591330 0,4331742 -0,6112550 0,4033117 -0,0992702
5 0,0006508 -0,0020909 0,0266473 -0,0694842 0,0604726 -0,0170449
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APÊNDICE B -- Resultados das Amostragens

Este apêndice apresenta, graficamente, o resultado das amostragens quando

p = q = 5. Nota-se que pode haver pontos amostrados de forma sobreposta.

B.1 Guia de Onda Curvo de 30◦ com expansão de 50%

Total de pontos amostrados: 49
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B.2 Guia de Onda em `S' com expansão de 50%

Total de pontos amostrados: 59
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B.3 Guia de Onda Curvo de 90◦ sem Expansão

Total de pontos amostrados: 63
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B.4 Invisibilidade Sob o Tapete

Total de pontos amostrados: 42




