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Descrição:
O pleno controle da propagação de ondas eletromagnéticas é atualmente de fundamental importância à transmissão e
ao processamento de dados. Nas fibras ópticas e nos processadores fotônicos, a forma, a direção, a atenuação e a
concentração de feixes eletromagnéticos são alguns dos fatores que devem ser bem entendidos para um melhor controle e
aumento da eficiência de dispositivos. Nanotubos de carbono tem propriedades ópticas muito interessantes [1], mas, no
estado sólido, apresenta dificuldades para manter a orientação dos nanotubos.
E uma alternativa para o controle de ondas eletromagnéticas é através do uso de cristais líquidos nemáticos (CLN)
[2]. Formados por moléculas elipsoidais e com conhecidas aplicações tecnológicas [3], CLN apresentam uma fase da
matéria entre a sólida e a líquida: a fase nemática, onde as moléculas estão posicionadas aleatoriamente no espaço mas
orientadas em média ao longo de uma direção indicada pelo vetor unitário chamado de diretor. Como as propriedades
físicas no sentido longitudinal ao eixo maior molecular são diferentes das propriedades no sentido perpendicular ao eixo
maior da molécula, espera-se induzir configurações que possam retificar a passagem de luz.
Uma dessas formas é a chamada desclinação radial com escape. Com simetria cilíndrica, o sistema é assimétrico por
translações ao longo do seu eixo de simetria, quando se estuda suas propriedades ópticas. Como já foram modelados e
simulados diodos multifísicos [4], espera-se modelar o aumento dessa retificação óptica agora usando dispersões de
nanotubos de carbono em cristais líquidos nemáticos.
Este projeto de dissertação visa modelar e simular computacionalmente a propagação de feixes eletromagnéticos
através de um diodo óptico a base de dispersões de nanotubos de carbono em CLN. Especificamente, ele pretende estudar:
 Quais valores de retificação óptica são atingidas;
 Quais parâmetros desse diodo podem ser modificados para aumentar a retificação óptica;
 Que tipos de cristais líquidos como dispersantes são os mais adequados para a criação desse dispositivo;
Com esta pesquisa espera-se a publicação de artigos científicos em revistas internacionais de alta relevância.
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