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Resumo1

Neste trabalho, são propostos e estudados metamateriais totalmente dielétricos compostos2

de células unitárias quadrada, retangular, losangular e hexagonal baseadas em trímeros.3

Esses metamateriais são arranjos periódicos planares totalmente dielétricos de discos4

dielétricos dispostos sobre um substrato dielétrico, os quais são capazes de suportar dois5

tipos de ordens de dipolo toroidal (denominadas toroidal – TO e anti-toroidal – ATO),6

que se diferenciam pela distribuição dos momentos dipolo toroidal nos trímeros (simétrico7

e anti-simétrico, respectivamente). As estruturas, bem como os modos de ressonância,8

foram analisadas teoricamente por meio das técnicas de teoria de grupos, método de9

combinação linear adaptada por simetria (em inglês, SALC), aproximação de momentos de10

dipolo magnético e teoria de circuito, para as simulações numéricas foi utilizado o software11

comercial Comsol Multiphysics. Em particular, uma nova aproximação teórica é proposta12

para o entendimento das excitações dos modos toroidais protegidos por simetria, por meio13

dos chamados grupos magnéticos. Os resultados teóricos e numéricos foram validados14

através de experimentos de micro-ondas na faixa de 8 - 15 GHz, com boa concordância dos15

resultados. Devido a configuração única dos campos desses modos fortemente confinados16

nas metasuperfícies propostas, é que as mesmas podem ser consideradas como plataforma17

de interação eficiente da luz-matéria para as tecnologias de próxima geração, no que diz18

respeito a absorção melhorada, chaveamento não-linear, (bio-)sensoriamento e em outras19

aplicações da fotônica.20

Palavras-chave: metamateriais, modos quase-escuros, dipolo toroidal, nanoestruturas,21

metasuperfícies totalmente dielétricas, estruturas de subcomprimento de onda.22



Abstract1

In this work, it is proposed and studied all-dielectric metamaterials composed by square,2

rectangular, rhomboidal and hexagonal unit cells based on trimers. These metamaterials3

are all-dielectric periodic planar arrays of dielectric disks on a dielectric substrate, which4

are able to sustain two types of toroidal dipole orders (called toroidal - TO and antitoroidal5

- ATO), that are differentiated by the distribution of toroidal dipole moments in the trimers6

(symmetric and asymmetric, respectively). The structures, as well as the resonance modes,7

were analyzed theoretically by using group theory techniques, symmetry-adapted linear8

combination method (SALC), magnetic dipole moments approximation and circuit theory,9

for the numerical simulations was used the commercial Comsol Multiphysics software.10

In particular, a new theoretical approach is proposed to understand the excitations of11

symmetry-protected toroidal modes, through the so-called magnetic groups. The theoretical12

and numerical results were validated through microwave experiments in the 8 - 15 GHz13

range, with good agreement of the results. Due to the unique configuration of the fields of14

these modes strongly confined in the proposed metasurfaces, they can be considered as an15

efficient light-matter interaction platform for next generation technologies, with regard16

to enhanced absorption, non-linear switching, (bio-)sensing and in other applications of17

photonics.18

Keywords: metamaterials, quasi-dark modes, toroidal dipole, nanostructures, all-dielectric19

metasurfaces, subwavelength structures.20
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1 INTRODUÇÃO1

Os fenômenos físicos envolvendo interações entre radiação eletromagnética e matéria2

compõem um elemento-chave para as tecnologias da próxima geração (e.g., dispositivos3

optoeletrônicos), indo de armazenamento de dados a sinais ópticos (transmissão sobre4

longas distâncias), bem como processamento de dados. Não obstante, a transformação5

entre os sinais elétricos (aplicados em processamento de dados) e sinais ópticos apresentam6

um obstáculo de eficiência não desejável nas telecomunicações. Assim, soluções disruptivas7

baseadas em materiais com excelentes propriedades são altamente necessárias [7–9].8

Neste sentido, os avanços da nanotecnologia, a ciência e engenharia de interações9

luz-matéria em subcomprimento de onda se movem para o esboço e fabricação de na-10

noestruturas com propriedades ópticas desejadas [10]. A flexibilidade associada com a11

utilização de nanopartículas em materiais estruturados artificiais avançados (metamateri-12

ais) abre novas áreas de aplicações na óptica, produzindo componentes com características13

anteriormente inatingíveis [11,12]. Entre eles, pode-se mencionar absorvedores perfeitos,14

sensores químicos e biológicos, dispositivos de luz lenta e de direção de feixe, interconectores15

ópticos mais rápidos, interruptores, e moduladores de amplitude.16

Metamateriais eletromagnéticos baseados em nanopartículas dielétricas demonstram17

várias vantagens quando comparados à sua contraparte metálica (plasmônica), especial-18

mente em relação aos seus parâmetros isotrópicos, perdas baixas e técnicas de fabricação19

visando às frequências mais altas de operação. Em tais metamateriais totalmente die-20

létricos, partículas dielétricas de subcomprimento de onda feitas de materiais com alto21

índice de refração são organizadas em uma rede, onde cada partícula comporta-se como22

um ressonador individual, sustentando um conjunto de modos multipolares elétrico e23

magnético, cujo acoplamento ao campo da onda incidente produz uma forte resposta24

eletromagnética ressonante. Além disso, existe a possibilidade de aumentar ainda mais25

o nível de complexidade através da combinação de partículas em grupos que possuem26

simetria espacial particular (ou assimetria), a fim de construir metacristais fotônicos27

topológicos baseados na plataforma de metamaterial dielétrico [13].28

Neste trabalho investigamos metasuperfícies totalmente dielétricas compostas de29

agrupamento de discos dielétricos que suportam modos dipolo toroidal protegidos por30

simetria, através de métodos teórico-numéricos e experimentais. Mais especificamente, a31

excitação dos modos toroidais é investigada por meio de uma nova proposta teórica, a32

chamada teoria de grupos magnéticos. Essas metasuperfícies permitem uma interação33

melhorada da luz-matéria, devido ao forte confinamento de campo próximo no sistema, e34

juntamente com as baixas perdas inerentes dos materiais constituintes, os modos ressonantes35
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mostram um alto fator Q.1

No segundo capítulo, aspectos gerais sobre metamateriais são apresentados, bem2

como suas aplicações em diferentes áreas. No terceiro capítulo, é apresentada a metodologia3

para a excitação de modos dipolo toroidal protegidos por simetria, onde as características4

para a existência de modos de ordem toroidal é analisada sob o ponto de vista da aproxima-5

ção de momentos de dipolo magnético, métodos teórico de grupos, teoria de representação6

de grupo, método de combinação linear adaptado por simetria, e teoria de circuito. No7

capítulo quatro, são apresentados os resultados teórico-numéricos para a excitação de8

modos de ordem toroidal protegidos por simetria em metasuperfícies totalmente dielétricas9

compostas por trímeros em diferentes arranjos periódicos. Além disso, a validação desses10

resultados é realizada pela confrontação entre simulações numéricas de onda completa11

(em inglês full-wave) e experimentos em microondas. As metasuperfícies estudadas nesses12

dois capítulos mostram modos ressonantes com alto fator Q e forte confinamento de13

campo próximo. Assim, as metasuperfícies propostas podem ser consideradas como uma14

plataforma multifuncional de interação eficiente luz-matéria, para absorção aprimorada,15

comutação não linear e sensoriamento, entre outras.16

Por fim, apresentamos a conclusão, trabalhos publicados (em desenvolvimento17

também), anexos e as referências.18
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2 INFORMAÇÕES GERAIS1

2.1 Estados não-radiantes da luz2

As fontes não-radiantes são definidas como estados eletromagnéticos específicos3

que não emitem energia na região de campo distante e são geralmente oriundos das4

configurações de carga-corrente, que não produzem campos eletromagnéticos fora de um5

volume localizado [14]. Anteriormente, fontes não-radiantes não atraiam muita atenção em6

fotônica, pois acreditava-se que tais estados não permitiam a propagação da energia para7

além da fonte. Por outro lado, os estados exóticos da matéria já chamavam muito a atenção8

no campo de mecânica quântica no contexto de dinâmica sem radiação, modelos de elétrons9

estendidos e reações de radiação (também em campos como astrofísica, hidrodinâmica,10

acústica) [15–17].11

Muito recentemente, o estudo sobre estados eletromagnéticos não-radiantes tem se12

tornado o tema de intensas pesquisas em eletrodinâmica clássica e, particularmente, em13

comprimentos de onda ópticos. O interesse nesses estados exóticos tem sido impulsionado14

por muitos estudos de interações da luz-matéria em sistemas de nanopartículas ressonantes15

totalmente dielétricas suportando ressonâncias do tipo Mie multipolar elétrica e magnética,16

com a finalidade de melhorar o fator de qualidade (fator Q) em sistemas que possuem17

tal fator baixo. De fato, a plataforma de alto índice dielétrico com propriedades de confi-18

namento em subcomprimento de onda similar a estruturas metálicas e nanoplasmônicas,19

tem permitido a criação de estados não-radiantes com perdas muitas fracas ou quase20

negligenciáveis.21

No contexto de fontes não-radiantes, a teoria desenvolvida durante os anos de 199022

demonstraram que diferentes tipos de estados não-radiantes podem ser gerados através23

da combinação de modos dipolo elétrico e magnético clássicos com multipolos toroidais24

eletromagnéticos, dentro de configurações onde a distribuição angular da densidade de25

energia possui paridades iguais e opostas [18, 19]. A mais simples das configurações é26

gerada por um modo dipolo toroidal oscilando fora de fase com respeito a um único dipolo27

elétrico. Também foi demonstrado que a ocorrência de interferência entre tais dipolos28

forma uma simples, mas não-trivial fonte pontual não-radiante, que posteriormente foi29

reconhecido, como um estado anapolo dinâmico elementar (ou simplesmente anapolo) [2].30

Apesar desses resultados estarem disponíveis há algum tempo na literatura, levou-se31

mais do que 30 anos para se demonstrar experimentalmente a existência desses estados32

exóticos, primeiro em frequências de microondas [20] e depois, na geometria de partícula33

única em frequências óticas [21, 22], seguido por um extenso trabalho de generalização34
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desses resultados à diferentes materiais e configurações, abrindo também uma via direta1

para a invisibilidade ótica [23–26].2

O conceito de anapolos (sem polos) foi generalizado para a eletrodinâmica em estu-3

dos teóricos, os quais sugeriam que tais estados poderiam ser criados por uma combinação4

adequada de dipolos toroidais misturados com multipolos elétricos e magnéticos, levando5

à formação de diferentes estados possíveis não-radiantes [27, 28]. A primeira estrutura6

que experimentalmente demonstrou um modo anapolo em eletrodinâmica foi reportada7

por um metamaterial metálico feito de placas finas, caracterizado por perfurações espe-8

cificas para gerar modos toroidais dentro da estrutura [20]. No caso do espectro ótico, a9

primeira demonstração experimental foi reportada em 2015 para um nanodisco dielétrico10

de silício [21].11

Anapolos não são os únicos estados sem radiação que podem ser observados em meta-12

ótica e fotônica em nanoescala. Estudos teóricos e experimentais revelaram que a interação13

complexa de ressonâncias multimodo e multipolares em estruturas ressonantes de Mie14

dielétricas podem também suportar uma classe diferente de estados eletromagnéticos não-15

radiantes caracterizados por nenhum escape de energia e perfis espacialmente localizados.16

Estes estados são caracterizados pelas frequências ressonantes situadas no espectro contínuo17

de modos irradiantes da estrutura, e eles são conhecidos como estados ligados no contínuo18

(em inglês BIC - herdado desde os primórdios da mecânica quântica [29]). Em nanofotônica,19

BICs são associados com “estados óticos escuros”, e esses podem ser suportados por uma20

classe especial de estruturas totalmente dielétricas. Enquanto os primeiros modos BICs21

foram discutido na ótica em 2008 [30, 31], eles tiveram sua demonstração experimental em22

guias de ondas acoplados, apenas em 2011 [32].23

Deve-se ressaltar que esses estados não-radiantes da luz permanecem como um24

conceito puramente matemático, a menos que tais estados localizados sejam acoplados25

à uma radiação externa, sendo transformados em estados fotônicos quase-não-radiantes,26

tais estados são baseados na mesma física da compensação de radiação e interferência27

destrutiva, mas eles se tornam muito úteis para melhorar a interação luz-matéria. Dessa28

forma, na prática, um anapolo é reconhecido como uma distribuição dinâmica de corrente29

com a compensação ou ausência das ordens multipolares principais, enquanto um BIC ou30

modo de supercavidade possui um alto fator de qualidade 𝑄, ainda que finito e grande,31

mas limitada melhoria de campo1.32

Contudo, a resposta magnética de materiais naturais em frequências ópticas é33

geralmente fraca, como originalmente apontada por Landau e Lifshitz. Esta é a razão pela34

qual dispositivos fotônicos operam principalmente com a componente do campo elétrico35

da onda eletromagnética. Por outro lado, dipolos magnéticos são fontes muito comuns36

1 Para mais detalhes sobre estados não irradiadores e nanofotônica totalmente dielétrica ver a referên-
cias [14,33]
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de campo magnético na natureza. Um exemplo comum de radiação de dipolo magnético1

é uma onda eletromagnética produzida por um ressonador de anel dividido de metal2

(siga em inglês, SRR), onde correntes excitadas através de uma radiação eletromagnética3

externa e percorrendo o SRR produzem um campo magnético transverso no centro do anel4

oscilando para cima e para baixo, simulando dessa forma um dipolo magnético oscilante.5

A disposição periódica de estruturas metálicas similares a SRR constituem uma classe6

conhecida como metamateriais.7

2.2 Metamateriais8

A manipulação quase completa de propriedades intrínsecas de ondas eletromagnéti-9

cas tem se tornado o alvo central em várias tecnologias ópticas modernas. Metasuperfícies10

óticas foram sugeridas para um controle completo da interação luz-matéria com estruturas11

de subcomprimento de onda, e elas têm sido amplamente exploradas na última década para12

a criação de dispositivos multifuncionais de ótica plana de próxima geração, Figura 1. Os13

estudos atuais de metasuperfícies atingiram um bom nível de maturidade, onde materiais14

comuns, física óptica básica e ferramentas de engenharia convencionais têm sido explorados15

extensivamente para várias aplicações, como flexão de luz, metalentes, metahologramas,16

entre outros [1].17

Metasuperfícies são feitas de elementos artificiais de subcomprimento de onda18

com espessura pequena que fornecem uma capacidade poderosa para manipular ondas.19

O conceito de metasuperfícies forneceu uma visão muito mais profunda e muitos graus20

de liberdade para trabalhar com o controle completo da luz, quando comparado com21

a investigação do espalhamento da luz em estruturas óticas planares, tais como redes22

dielétricas de alta eficiência e redes de difração variante de espaço baseado em fase de23

Pancharatnam−Berry [34]. Uma das primeiras propostas foram metasuperfícies de discon-24

tinuidade de fase baseadas em nanoantenas plasmônicas em forma de V com diferentes25

geometrias, as quais exibem reflexões anômalas e refrações governadas pela lei generalizada26

de Snell. Além disso, novos modelos incluindo fases geométricas e dinâmicas foram propos-27

tos, juntamente com a combinação de materiais dielétricos e emergentes (por exemplo,28

materiais 2D), os quais por sua vez levaram a novas funcionalidades, como metalente,29

metaholograma, direção de feixe com metasuperfícies não-lineares, geração de polarização30

versátil, etc.31

Atualmente, o estudo de metasuperfícies cresceu exponencialmente alcançando um32

novo patamar, combinando novos conceitos, e explorando novos materiais para várias33

aplicações interdisciplinares. Princípios gerais, funcionalidades, e aplicações de metasu-34

perfícies integrados com materiais de baixa-dimensionalidade para sistemas biológicos,35

computacionais e quânticos têm sido compreensivamente revisados em muitos trabalhos,36
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como mostra a Figura 1.1

Figura 1 – Principais marcos e direções para futuros desenvolvimentos de metasuper-
fícies. Os marcos iniciais envolvem a metasuperfície de descontinuidade de
fase e elementos óticos difrativos baseados em grades binárias gravadas. As
direções-chaves futuras se destacam por metasuperfícies híbridas incorporando
bicamadas torcidas, polaritons-exciton, 2D TMDCs, polar vdW; metasuperfície
para bioimageamento, detecção biomolecular; metasuperfície para código de
barras, operações matemáticas computacionais, informação digital; metasu-
perfícies quânticas para fontes de multifótons, tomografia e emaranhamento,
adaptado de [1].

De fato, a hibridização de metasuperfícies com materiais bi-dimensionais, tais como2

dicalcogenetos de metais de transição (em inglês, TMDCs) e materiais polares de van der3

Waals (em inglês, vdW), podem realizar manipulações avançadas nas interações da luz-4

matéria em nanoescala, de modo a oferecer uma nova plataforma para a próxima geração5

de dispositivos fotônicos (ver Figuras 2 a) e b)). Em novas aplicações, metamateriais podem6

aumentar amplamente a sensibilidade de detecção biomolecular, distinguir biomoléculas7

chirais, e alcançar bioimageamento de alta resolução (ver Figuras 2 c), d) e e)). Quando8

empregadas em processamento, otimização (aprendizagem de máquina, redes neurais e9

outros), e informação de código, podem realizar computações matemáticas e processamento10

de imagens, já no ramo de tecnologias quânticas, elas podem realizar emaranhamento11

quântico mediado e se integrarem a dispositivos quânticos (ver Figuras 2 f), g) e h)).12

2.2.1 Ressonância de Fano em estruturas plasmônicas e metamateriais13

A ressonância de Fano foi tratada durante um certo tempo como uma característica14

inteiramente de sistemas quânticos, desde o surgimento desse novo tipo de ressonância15

em um estudo de mecânica quântica sobre estados auto-ionizantes de átomos realizado16

por Ugo Fano em 1961 [35]. Porém, os fenômenos de interferência de função de onda,17
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a) b) c)

d) e) f)

g) h)

Figura 2 – Aplicações de metasuperfícies. a) Metasuperfície feita de um arranjo de grava-
ções assimétricas direcionando os excitons de vale. b) Metasuperfície com grades
de hBN suportando propagação no plano de polaritons fônons hiperbólicos. c)
Metasuperfície consistindo de multicamadas de grafeno-ouro aprimoradas com
nanopartículas para a detecção de uma fita simples de DNA. d) Metasuperfície
biosensora baseada na ressonância de Fano para a detecção de proteína. e)
Metasuperfície quiral consistindo de nanobastões de Au torcidos para senso-
riamento biomolecular quiral aprimorado. f) Esquemas de imagem fantasma
computacional dependente de helicidade com metasuperfície. g) Demonstração
de detecção de borda comutável. A imagem do objeto que compreende os
componentes separadas LCP e RCP, o qual é o estado OFF do modo detecção
de borda e a imagem revela os lados no estdo ON. h) Representação conceitual
de uma metasuperfície quântica de espaço-tempo. Uma modulação de rotação
espaço-temporal de nanoestruturas de grafeno gerando pares de fótons de
vórtice emaranhados fora do vácuo quântico. Adaptado de [1].

ao qual a ressonância de Fano é relacionada, estão também presentes na ótica clássica.1

A primeira observação desse tipo de ressonância na ótica é provavelmente a anomalia2

de Wood, contudo, um entendimento mais claro de que esse fenômeno é relacionado à3

interferência de modos de escape (leaky modes) excitados com uma radiação incidente,4

tomou algum tempo para surgir. Em outras palavras, a ressonância de Fano é atribuída à5

interação entre um modo super radiante (altamente radiativo) e um modo subradiante6

(fracamente radiativo).7
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A forma da linha de ressonância de Fano aparece nos espectros ópticos de trans-1

missão e reflexão para uma ampla variedade de estruturas, tais como grades metálicas ou2

dielétricas e sistemas de cavidade-guia de onda acoplado lateralmente. A ressonância ocorre3

devido a interferência entre uma via direta e uma indireta assistida por ressonância e4

tipicamente exibe uma forma de linha estreita assimétrica com coeficientes de transmissão5

variando de 0 a 100% sobre um intervalo de frequência muito estreito.6

A teoria de ressonância de Fano foi muito bem desenvolvida em estruturas de7

arranjos metálicos. No início, o fenômeno de ressonância de Fano nessas estruturas era8

atribuído à presença de modos de escape (em inglês leaky modes) sustentados pelos9

arranjos. Mais tarde, extensos trabalhos teóricos e numéricos foram dedicados ao estudo do10

acoplamento espacial de tais modos de escape às ondas externas. Em particular, arranjos11

metálicos sofrem com baixo fator 𝑄 devido as perdas ôhmicas (dificulta a caracterização12

da ressonância de Fano). Contudo, dada a natureza onipresente dos efeitos de Fano, os13

quais não são restritos as estruturas metálicas, foi imediatamente de interesse construir14

uma teoria que ilustrasse os aspectos fundamentais do comportamento de interferência de15

tal fenômeno [36].16

Metamateriais totalmente dielétricos podem reduzir e/ou eliminar as perdas ôhmi-17

cas, fornecendo por sua vez alto fator 𝑄, a qual pode ser percebida efetivamente nessas18

estruturas pela ressonância de Fano. Dessa forma, o mecanismo de Fano se torna uma19

ferramenta útil na identificação de estados fotônicos quase-não-radiantes, em particular o20

modo toroidal [37,38].21

2.3 Modos toroidais22

O dipolo toroidal (topologia toroidal, ver Figura 3) foi primeiro proposto em 195823

por Zeldovich [39], que sugeriu que tal excitação por correntes estáticas, se suportada pelo24

núcleo atômico, poderia explicar a violação de paridade observada no processo de interações25

fracas. Desde então, a existência do dipolo toroidal estático (chamado de anapolo - com26

não conservação de paridade no espectro atômico) tem sido predita e sua importância tem27

sido discutida no contexto de física nuclear, atômica, molecular, eletrodinâmica clássica e28

física do estado sólido.29

Quando tratamos do caso de momento toroidal dinâmico, bem como outros dipolos30

toroidais de maior ordem, eles são negligenciados na expansão multipolar padrão, onde31

apenas multipolos elétricos e magnéticos são considerados. Aliás, multipolos elétrico e32

magnético são resultados diretos das expansões de Taylor considerando fontes e potenciais33

eletromagnéticos, enquanto multipolos toroidais derivam da decomposição de tensores34

momento. O dipolo toroidal emite radiação com o mesmo momento angular e propriedades35

de paridade como o dipolo elétrico, assim fazendo os dois indistinguíveis quando é apenas36
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Size
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Nuclear toroidal moment

10 nm
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Magnetic field
10.5 nm

6.7 nm

90°

 

Figura 3 – Estruturas toroidais em diferentes escalas. Topologia toroidal, encontrada muito
frequentemente em objetos que ocorrem naturalmente e artificialmente, mostra
uma indicação para a presença de momentos toroidal espontâneo ou induzido [2].

examinado padrões de espalhamento de campo distante. Entretanto, a escala de potência1

𝜔6 irradiada pelos dipolos toroidais, é maior que 𝜔4 para o caso dos dipolos elétricos, e2

seus campos de vetores potenciais não coincidem [27,28,40,41]. Para obter ressonâncias3

dipolares toroidais, um certo cuidado deve ser tomado, uma vez que suas respostas são4

frequentemente mascaradas por ressonâncias multipolares convencionais.5

Macroscopicamente, um dipolo elétrico origina-se da separação entre cargas po-6

sitivas e negativas, enquanto um dipolo magnético é gerado por um circuito fechado de7

correntes elétricas. Se vários dipolos magnéticos estão organizados em um circuito fechado8

na forma de cabeça (final de um vetor momento magnético) à cauda (início de outro9

vetor momento magnético), o momento toroidal polar surge (ver Figura 4). Esse momento10

toroidal é caracterizado por uma distribuição de vórtice de dipolos magnéticos e esse11

estado é assimétrico sob as reversões temporal e a espacial. A indução dos momentos12

toroidais estáticos na matéria é referido como a toroidicidade. Em materiais multiferroicos13

a ferrotoroicidade é o quarto tipo de ordem ferroica depois do ferromagnetismo, ferroeletri-14

cidade, e ferroelasticidade. Recentemente, materiais multiferroicos com toroidicidade têm15

sido amplamente estudados no contexto da física molecular e matéria condensada, com16

a expectativa de aplicações em dispositivos de armazenamento de dados e computação17

quântica.18

Materiais multiferroicos naturais sustentando estados toroidais são escassos, e a19

manifestação da toroidicidade em tais materiais é geralmente fraca. Portanto, uma atenção20

especial é dada para a implementação da toroidicidade em meios artificiais (metamateriais).21

Os momentos toroidais dinâmicos podem ser induzido por campos eletromagnéticos22

oscilantes em metamateriais quando seus constituintes “meta-átomos” são propriamente23
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desenhados. Neste caso, a resposta toroidal pode ser projetada para ser suficientemente forte.1

De um modo geral, a toroidicidade é vista em metamateriais compostos de aglomerados2

(“meta-moléculas”) consistindo de quatro ou mais partículas de subcomprimento de onda,3

as quais podem ser feitas ou de materiais metálicos ou dielétricos, ou a combinação desses,4

dependendo do intervalo de frequência de operação desejado. Tais sistemas permitem uma5

interação melhorada da luz-matéria, devido a luz confinada espacialmente nos elementos6

ressonantes com alto fator de qualidade 𝑄.7

Figura 4 – Esquema artístico de meta-moléculas compostas de diferentes oligômeros de
discos. Da esquerda para a direita: trímero, quadrúmero, pentâmero e hexâmero.
Onda plana normalmente incidente com campo elétrico direcionado para um
dos eixos de simetria dos oligômeros excitando ressonâncias de dipolo toroidal.
Dipolos magnéticos (setas vermelhas) formam um circuito fechado que penetram
cada ressonador dielétrico, gerando um momento dipolo toroidal fora do plano
(setas amarelas) [3].

A característica espacial dos estados toroidais está diretamente relacionada a estru-8

turas tri-dimensionais (3D) compostas de aglomerados com arranjo circular de partículas9

de subcomprimento de onda (metamateriais). Quando a frequência de operação de um10

metamaterial aumenta, o tamanho das partículas constituintes correspondentes devem11

ser diminuídos, e a implementação de tal metamaterial torna-se ineficiente em termos de12

custos. Portanto, existe a necessidade de desenvolver plataformas bi-dimensionais (2D)13

(metasuperfícies) com desenhos altamente otimizados de meta-moléculas suportando mo-14

mentos torodais. Entre as variedades de desenhos de metasuperfícies, destingue-se uma15

classe particular de metasuperfície ressonante que permite obter uma resposta mais forte16

de excitação devido à excitação dos estados torodais protegidos por simetria (atribuído ao17

chamado modos armadilhados (em inglês quasi-dark)), i.e., quando o modo toroidal não18

pode ser excitado por ondas normalmente incidentes sem a quebra de simetria da célula19

unitária da metasuperfície [37,38]. A quebra de simetria é realizada pela introdução de20

uma perturbação específica no desenho da metamolécula. Essa perturbação transforma21

um estado inerentemente não-radiativo em um fracamente radiativo, produzindo o modo22

de acoplamento com a radiação de entrada. Esse acoplamento resulta na ressonância de23
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banda estreita observada nos espectros da metasuperfície.1

Além disso, devido às baixas perdas inerentes nos materiais constituintes, os modos2

toroidais protegidos por simetria em metasuperfícies totalmente dielétricas beneficiam-se3

de um alto fator 𝑄 das ressonâncias correspondentes e confinamento forte de campo4

próximo. A manifestação de modos toroidais é demonstrada ser possível em metamoléculas5

compostas de uma única partícula, dímero, trímero e outros oligômeros.6

Recentemente, um avanço experimental para a observação de modos dipolo toroidal7

em metasuperfícies ressonantes totalmente dielétricas composta de trímeros foi realizada [4],8

neste trabalho os autores observaram duas manifestações do modo dipolo toroidal polar9

(os chamados intra- e inter-grupos) excitado por campos eletromagnéticos na faixa de10

microondas e detectado através de medidas do coeficiente de transmissão (campo distante),11

bem como identificado diretamente pelo mapeamento de intensidade de campo próximo12

(ver Figura 5). Este modelo de metasuperfície totalmente dielétrica pode ser escalonado de13

forma viável para os intervalos espectrais infravermelho e visível, e pode ser empregado na14

plataforma de óptica plana para realização de moldagem de feixes e interação eficiente de15

luz-matéria para localização de energia de múltiplos pontos de acesso, conversão não-linear16

de frequência, e armadilhamento altamente eficiente da luz [4].17

Portanto, os modos toroidais gerados em metamateriais dielétricos oferecem um18

amplo potencial para investigar os fenômenos físicos envolvendo a interação luz-matéria.19

2.3.1 Ativação de modos toroidais20

Na análise das características eletromagnéticas de partículas dielétricas isoladas21

com alta simetria estrutural, a abordagem analítica de expansão multipolar é amplamente22

usada para derivar os campos induzidos pela radiação excitante, dentro e fora das partículas.23

Para o estudo do mecanismo da excitação toroidal em meta-moléculas composta de várias24

partículas com quebra de simetria, aproximações analíticas rigorosas semelhantes são mais25

complicadas, por causa da complexidade geométrica dos aglomerados.26

Diferentes métodos numéricos podem ser úteis nesse caso. Para análise de estruturas27

com modos quase-escuros, junto com métodos numéricos algumas informações valiosas28

sobre as características dos campos eletromagnéticos podem ser obtidas usando técnicas29

semi-analíticas, tais como o método de completo expansão multipolar contabilizando30

os modos toroidais e também modelos aproximados, onde os processos são descritos31

por simples equações diferenciais ou algébricas. Entre os modelos aproximados, pode-se32

mencionar o modelo clássico de osciladores harmônicos acoplados e o método de circuitos33

elétricos RLC. Além disso, as características de campos nos aglomerados de partícula34

podem ser modelados na aproximação discreta de dipolo. Outra aproximação apropriada é35

a teoria de modos acoplados temporal [42–44].36
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TD-intra

TD-inter

a) b)

c) d)

Figura 5 – a) Distribuições de correntes de polarização (setas vermelhas) e campos magné-
ticos (setas azuis) das excitações de modo toroidal intra- e inter-grupos. b) Visão
esquemática das configurações experimentais para a medida de coeficientes de
transmissão. c) Coeficientes de transmissão simulado (linha tracejada azul) e
medido (linha sólida vermelha) para diferentes configurações da metasuperficie
totalmente dielétrica. d) Magnitude simulada (esquerda) e medida (direita) da
componente do campo elétrico 𝐸𝑧 da distruibuição de campo próximo para as
excitações de modo toroidal intra- e inter-grupos. Adaptado de [4].
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Métodos teóricos de grupo baseados exclusivamente nas simetrias de suas partículas1

constituintes subjacentes são muito eficazes para revelar propriedades eletromagnéticas2

gerais de metasuperfícies. Das propriedades de transformação de uma base eletromagnética3

sob simetrias das partículas, é possível determinar os modos naturais (autofunções) das4

partículas e seus comportamentos coletivos responsáveis pelas características ressonantes5

de toda a metasuperfície. Estes métodos incluem o grupo pontual e teoria de representação.6

Quando as metasuperfícies são modeladas na aproximação dipolo discreto, o método de7

combinações lineares adaptadas à simetria (em inglês SALC) podem ser incluídos (ver8

anexo B). Esse método combina os modos individuais de partículas formando o aglomerado9

através do uso das representações irredutíveis (em inglês IRREPs) do grupo de simetria10

correspondente. Métodos teóricos de grupo permitem definir as condições necessárias11

para a existência de modos protegidos por simetria nas metasuperfícies. Esses modos são12

também referidos como estados ligados do contínuo protegidos por simetria.13

No próximo capítulo discutimos as condições para excitação de modos dipolo14

toroidal protegidos por simetria em metasuperfícies totalmente dielétricas composta de15

agrupamento de trímeros, duplos trímeros (em inglês twin-trimers) e arranjo hexagonal16

de discos dielétricos. Tais metasuperfícies permitem uma interação melhorada de luz-17

matéria devido à luz espacialmente confinada em sistemas ressonantes com um fator18

de qualidade alto. Para descrever as características de modos toroidais existentes nos19

agrupamentos, é utilizado a aproximação de momentos de dipolo magnético, métodos20

teórico de grupos, teoria de representação de grupo, método de combinação linear adaptado21

por simetria, e teoria de circuito. Para validar os resultados teóricos obtidos, foram22

realizados simulações numéricas de onda completa (em inglês full-wave) e experimentos23

de micro-ondas. Em particular, é demonstrado que o modo toroidal aparece como um24

estado quase-escuro do trímero. Podendo ser excitado na metasuperfície pelo campo de25

uma onda linearmente polarizada, desde que a simetria do trímero seja propriamente26

reduzida. Na metasuperfície, as propriedades do modo dipolo toroidal são determinadas27

primariamente pelos parâmetros de um único trímero e não são uma consequência da28

peridiocidade do arranjo. O acoplamento dos modos de dipolo toroidal nos duplos trímeros29

podem aparecer em ambas as formas chamadas de ligante e anti-ligante, resultando em30

ordens diferentes do momento de dipolo toroidal final. Devido a configuração única de31

campo destes modos, as metasuperfícies propostas podem ser consideradas como uma32

plataforma para interação eficiente da luz-matéria para absorção melhorada, chaveamento33

não-linear, e sensoriamento.34
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3 METODOLOGIA E PROPOSTA1

Neste capítulo são apresentados os problemas investigados nesse trabalho, conside-2

rando a suas modelagens física e geométrica pelo software comercial COMSOL Multiphysics,3

o qual é baseado no método de elementos finitos (MEF) [45]. Além disso, se discute as4

diferentes vias para a excitação dos modos dipolo toroidal nessas modelagens, tanto no5

âmbito teórico, por meio de uma nova proposta dada pelos grupos magnéticos, quanto6

em simulações numéricas. Esses modos de ressonância em discos dielétricos compõem o7

interesse principal do assunto aqui abordado.8

3.1 Modelagem Numérica de Metamateriais no Software Comsol9

Multiphysics10

Para simular os autocampos e a resposta ótica das metasuperfícies irradiadas por11

uma onda plana linearmente polarizada, estudadas nesse trabalho, nós utilizamos o módulo12

RF do solucionador eletromagnético de elemento finito comercial COMSOL Multiphysics.13

Após a construção das geometrias mostradas nas Figuras 7 e 8, foram inseridos todos os14

parâmetros físicos, bem como a definição de cada subdomínio e as condições de contorno15

do problema. As condições de contorno (fronteira) usadas nas paredes das células unitárias16

dos modelos foram: “Periodic Condition - Floquet periodicity” para as faces laterais, nas17

faces superior e inferior, o “Scattering Boundary Condition - No incident field”, afim de18

simular arranjos periódicos infinitos 2D baseados em trímeros, e para a incidência de onda19

utilizamos as portas do tipo “Port Periodic”. Além disso, os subdomínios definidos entre20

as faces superiores, inferiores e portas formam regiões conhecidas como “Perfectly Matched21

Layer” (PML), essas são responsáveis por absorver o modo excitado da porta fonte e22

quaisquer modos de ordem superior gerados pela estrutura periódica e também atenuam a23

onda, quando esta incide na PML (desempenha o mesmo papel de uma câmera anecóica),24

independentemente do ângulo de incidência [46, 47]. Após a definição dos domínios e25

condições de contorno, utilizamos o menu Mesh para criar as malhas de elementos finitos e26

discretizar os modelos, em nossas simulações foi utilizado “Physics-controlled mesh” para27

toda a estrutura (os discos do trímero foram as estruturas mais refinadas, com o objetivo28

de melhorar a precisão dos cálculos), como mostrado na Figuras 6 a) e b).29

As portas periódicas utilizadas em nossas simulações, são necessárias para a ob-30

tenção dos modos de ressonância nos trímeros imersos no substrato (região numérica de31

análise), e isso é feito através dos estudos de “Eigenfrequency” para seleção dos modos32

ressonantes e do “Frequency Domain” para os espectros, além disso as distribuições res-33
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a) b)

c) d)

PML

PML

substrato

Porta 1

Porta 2

domínio 
computacional

Autocampo E
Autocampo H

discos dielétricos

Figura 6 – a) Malha de elementos finitos aplicada à célula unitária, destacando-se no
domínio computacional, as regiões de PML, substrato (região numérica de
análise) e portas. b) Vista dos discos dielétricos que estão imersos em diferentes
meios em a). c) e d) Mapas de cores e vetores dos autocampos E e H calculados
para o modo toroidal suportado pela estrutura, respectivamente.

sonantes dos campos eletromagnéticos dentro das células unitárias são mostrados nas1

Figuras 6 c) e d).2

3.1.1 Descrição dos problemas3

3.1.1.1 Metamaterial de células unitárias de trímero e duplo trímero4

Consideremos uma metasuperfície composta de partículas dielétricas com formato5

de disco, para a excitação de dipolo toroidal. Os discos são distribuídos no plano x-y,6

formando um arranjo 2D infinitamente amplo. Além disso, é assumido que o principal bloco7

de construção do arranjo consiste de três discos (i.e., o trímero). Os discos são rotulados no8

trímero nos vértices de um triângulo equilátero. O estudo de dois designs da metasuperfície9

são considerados para investigação, onde no primeiro design, os trímeros estão dispostos10



Capítulo 3. METODOLOGIA E PROPOSTA 37

em células unitárias quadradas, enquanto no segundo design, dois trímeros estão ordenados1

em um agrupamento de trímeros duplos para construir ou células unitárias retangular ou2

romboidal da metasuperfície. De forma análoga a física da matéria condensada, a hierarquia3

dos elementos constituintes da metasuperfície em nosso trabalho pode ser estabelecido4

da seguinte maneira: o disco dielétrico pode ser considerado um metaátomo, enquanto o5

trímero e os trímeros duplos são associados com a meta-molécula e a meta-macromolécula,6

respectivamente. A ordem da hierarquia na composição da metasuperfície é ilustrada7

na Figura 7. Na Figura 7, as notações 𝑟𝑑 e ℎ𝑑 são o raio e a espessura dos discos, 𝑎𝑡 e8

ℎ𝑡 =
√

3𝑎𝑡/2 são a base e a altura do triângulo formando o trímero. O período do arranjo é9

𝑝. Os discos são feitos de um material dielétrico não-magnético com permissividade relativa10

de 𝜀𝑑 e estão simetricamente imersos dentro de um hospedeiro dielétrico (preservando o11

plano de simetria 𝑧 = 0) com permissividade relativa 𝜀𝑠 e espessura ℎ𝑠. É considerado12

que a metasuperfície sob consideração é iluminada por uma onda linearmente polarizada13

normalmente incidente k = {0, 0, 𝑘𝑧}. O comprimento da onda incidente 𝜆 = 2𝜋𝑐/𝜔, onde14

𝑐 é a velocidade da luz no espaço livre e 𝜔 é a frequência angular.15
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Figura 7 – Vista esquemática dos dois designs de uma metasuperficie totalmente dielétrica
composta de (a) trímeros e (b) trímeros duplos, e (c) a célula unitária com um
trímero.

3.1.1.2 Metamaterial de supercélula unitária hexagonal16

Consideramos um metamaterial composto de um arranjo planar com trímeros de17

discos dielétricos, ou seja, o trímero é uma minicélula do metamaterial. Os seis trímeros18

são organizados de tal forma que o arranjo hexagonal aparece, i.e., este arranjo é uma19

supercélula da metasuperfície. O tamanho lateral do hexágono é 𝑝 e o arranjo dos discos20
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está situado no plano 𝑥 − 𝑦 como é mostrado esquematicamente na Figura 8. Para formar1

um metamaterial, os discos dielétricos são posicionados (preservando o plano de simetria2

𝑧 = 0) dentro de um substrato dielétrico com permissividade dielétrica 𝜀𝑠 e espessura ℎ𝑠.3

hs

p

ad rd

hd
z

x

y

k

H

E

Figura 8 – Sistema de coordenada e vista esquemática de arranjo hexagonal dielétrico
composto de supercélulas baseadas em trímeros. A supercélula unitária é
destacada pelo contorno pontilhado vermelho.

Uma peculiaridade deste novo tipo de metamaterial é uma geometria hexagonal4

altamente simétrica de suas supercélulas unitárias baseadas em trímeros dielétricos (similar5

ao da subseção 3.1.1.1). Como será visto nas seções seguintes, a resposta ótica de todo o6

metamaterial é amplamente determinada pela simetria da supercélula, a qual pode ser7

deliberadamente mais baixa pela introdução de certas perturbações nesse arranjo.8

Através dessa plataforma de metamaterial, procura-se por perturbações específicas9

de modo que o dipolo toroidal dos trímeros possam ser efetivamente excitados, através de10

uma onda linearmente polarizada normalmente incidente k = {0, 0, −𝑘𝑧} e comprimento11

de onda 𝜆 = 2𝜋𝑐/𝜔. Além disso, define-se que o metamaterial é irradiado ou pela onda de12

polarização 𝑥 (E, H = 𝐸𝑥, 𝐻𝑦, 0) ou polarização 𝑦 (E, H = 𝐻𝑥, 𝐸𝑦, 0). Como ficará mais13

claro adiante, é apropriado considerar o problema usando o campo magnético H da onda14

incidente como fonte, devido a natureza do momento dipolo toroidal.15
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3.2 Ressonância de dipolo magnético em um disco dielétrico isolado1

Um dipolo magnético toroidal dinâmico pode ser aproximadamente interpretado2

como um estado produzido por um conjunto de dipolos magnéticos, os quais são azi-3

mutalmente distribuídos no espaço. Cada dipolo magnético se origina de um circuito4

fechado de correntes de deslocamento induzidas nas partículas individuais (isoladas) pelos5

campos de onda eletromagnética incidente. A ideia é distinguir um modo correspondente6

do ressonador dielétrico cilíndrico isolado (disco) suportando as condições ressonantes7

necessárias para a existência do momento de dipolo magnético, orientado paralelamente8

ao plano 𝑥𝑦 da metasuperfície (ver Figura 7).9

A contribuição dos multipolos de ordem inferior para a seção transversal de espalha-10

mento de um disco irradiado frontalmente (ao longo do eixo 𝑧) por uma onda linearmente11

polarizada é mostrada na Figura 9. Para os cálculos (realizado pelo Comsol), foi conside-12

rado um disco isolado feito de um material cerâmico de alto 𝜀 sem perdas, circunscrito por13

duas esferas concêntricas de raios diferentes. Onde a diferença entre os volumes das esferas14

forma o domínio PML, e a superfície da esfera de menor raio corresponde ao domínio de15

Far-Field (o setor esférico formado pelas esferas concêntricas tem a permissividade do ar).16

O tipo de material do disco foi escolhido em virtude das disponibilidades experimentais17

e técnicas, entretanto, os resultados são facilmente escalonáveis para discos com outros18

parâmetros geométricos e de materiais operando em diferentes intervalos do espectro eletro-19

magnético. Portanto, os valores utilizados nesse trabalho são tomados como normalizados20

(adimensionais), salvo aqueles que são explicitados nas seções experimentais.21

O disco isolado é considerado estar disposto no espaço livre, além disso, todos22

os parâmetros geométricos foram normalizados pelo diâmetro do disco 𝐷 = 2𝑟𝑑. A23

ressonância mais forte na seção transversal de espalhamento origina-se do dipolo magnético24

pela manifestação do modo híbrido inferior 𝐻𝐸11𝛿 do ressonador cilíndrico [48] (modo25

𝐻𝐸𝑀11 na nomenclatura de [49]). Essa ressonância é destacada na escala de comprimento26

de onda por setas cinzas, ademais, para o modo 𝐻𝐸11𝛿 os campos são azimutalmente27

dependentes com a componente 𝐻𝑧 bem menor do que a componente 𝐸𝑧 e a principal28

contribuição desse modo na seção transversal de espalhamento é do dipolo magnético29

orientado transversalmente (ver Figura 9). A normalização do gráfico de contribuições à30

seção transversal de espalhamento dos momentos multipolares – Figura 9, foi realizada31

pela divisão de todos os pontos de dados dos multipolos pelo maior valor de espalhamento32

encontrado nos cálculos.33

A frequência de ressonância 𝜔 do dipolo magnético pode ser escrito na forma
aproximada

𝜔 ≈ 2 · 1, 841𝑐(𝐷𝑛)−1, (3.1)

onde 𝑐 é a velocidade da luz e 𝑛 =
√

𝜀𝑑 é o índice refrativo do material do qual o disco é feito.34



Capítulo 3. METODOLOGIA E PROPOSTA 40

Figura 9 – Contribuições normalizadas dos quatro momentos multipolares de ordem mais
baixa (dipolo magnético MD), dipolo elétrico (ED), quadrupolo magnético
(MQ), e quadrupolo elétrico (EQ) para a seção transversal de espalhamento
de um único disco dielétrico irradiado frontalmente por uma onda linearmente
polarizada. Vista esquemática das distribuições de campos E e H do modo
𝐻𝐸11𝛿 e orientação do momento dipolo magnético m são fornecidos na figura
interna. A razão espessura por diâmetro e a permissividade do disco são
ℎ𝑑/𝐷 = 5/8 e 𝜀𝑑 = 23, respectivamente. O disco isolado está disposto no espaço
livre (𝜀𝑠 = 1).

A equação (3.1) corresponde a primeira ressonância de um cilindro dielétrico infinitamente1

estendido, cuja superfície lateral é substituída por um condutor perfeitamente magnético2

(modo 𝑇𝑀11, 𝐽
′
1 = 0, 𝑥 = 1,841 em [50]). Essa equação é uma aproximação grosseira, uma3

vez que não leva em conta a espessura do disco e nem os campos em torno dele, contudo4

essa simples expressão analítica é útil para estimativas.5

No regime linear, o momento m do dipolo magnético é proporcional ao campo
magnético incidente H, como segue

m = 𝛼H, (3.2)

onde 𝛼 é a polarizabilidade magnética. Essa polarizabilidade pode ser obtida pelos métodos6

descritos na literatura.7

A simetria 2D do dipolo magnético é 𝐶𝑠 (notação de Schöenflies) com o eixo do8

dipolo orientado perpendicularmente ao plano de simetria 𝜎 (ver Figura 9), o qual se9

comporta como uma parede magnética, ao passo que o plano de simetria 𝑧 = 0 comporta-se10

como uma parede elétrica. As propriedades de transformação de ambos, campo magnético11

H e momento dipolo magnético m são fornecidas por12
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m′ = det
(︁
D̄
)︁

D̄m, (3.3)

essa é a fórmula de transformação para o vetor de dipolo magnético sob reflexões-1

rotação, onde m é o momento dipolo magnético, m′ é o vetor mapeado, D̄ é uma2

representação 2D do elemento de simetria de reflexão-rotação, e det significa determinante.3

No caso de trímeros, tem-se det
(︁
D̄
)︁

= 1 para a rotação tripla 𝐶3 em torno do eixo 𝑧, e4

det
(︁
D̄
)︁

= −1 para as reflexões com respeito aos planos 𝜎𝑥 e 𝜎𝑦. Como o campo magnético5

H é um vetor axial, ele também se transforma de acordo com a equação 3.3.6

3.3 Modo dipolo toroidal de trímero7

Aglomerados de partículas dielétricas (meta-moléculas) possuem um conjunto de8

modos naturais (autofrequências) que são definidos pela simetria do aglomerado (arranjo9

mais complexo de meta-átomos) e obedecem as regras de teoria de grupo. Isso é similar10

ao caso de moléculas convencionais. As autofrequências podem ser relacionadas aos11

coeficientes da decomposição multipolar da solução de Mie correspondente derivada para o12

problema de partículas interagentes com um campo eletromagnético. Quando as partículas13

estão arranjadas no aglomerado, as autofrequências das partículas individuais interagem14

fortemente e formam supermodos do aglomerado. O arranjo exato das partículas dielétricas15

dentro de um aglomerado, portanto, tem uma relevância essencial sobre a simetria do16

supermodo resultante.17

Assim, temos a seguinte hierarquia de interação: os automodos dos três discos18

individuais estão acoplados dentro dos automodos do trímero, os quais são então acoplados19

ao supermodo do aglomerado. Em particular, estamos interessados na autofrequência20

do trímero que exibe momento de dipolo toroidal, para que possamos então investigar21

o acoplamento desses automodos toroidais no aglomerado. Vale a pena ressaltar que, a22

análise de autofrequências de um sistema complexo de partículas dielétricas não requer23

necessariamente o envolvimento do conceito de modo toroidal. Por exemplo, a teoria de24

modo de acoplamento usada para projetar antenas dielétricas e circuitos microondas pode25

ser considerada como uma aproximação alternativa. Porém, a descrição baseada nos modos26

toroidais torna possível a obtenção de uma figura física clara da compreensão de um estado27

ressonante específico num sistema em consideração.28

Dessa forma, o momento dipolo toroidal fora do plano origina-se de um modo29

coletivo oriundo da excitação de três momentos de dipolos magnéticos, onde cada momento30

magnético pertence a um ressonador particular que forma o aglomerado. A distribuição do31

campo eletromagnético em cada ressonador corresponde às características do modo 𝐻𝐸11𝛿,32

sob tais condições cada ressonador suporta o momento dipolo m localizado no plano 𝑥𝑦.33

No modo coletivo, os momentos magnéticos dos três ressonadores são orientados ao longo34
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da circunferência passando através dos centros dos ressonadores. O efeito combinado deles1

leva ao aparecimento de um circuito fechado do campo magnético dentro do trímero, o2

qual pode potencialmente gerar um momento dipolo toroidal orientado fora do plano (i.e.3

ao longo do eixo 𝑧).4

Para confirmar a existência de modo toroidal em trímeros, a técnica de decompo-
sição multipolar para o termo de dipolo toroidal pode ser utilizada na quantificação da
contribuição de cada multipolo na seção de espalhamento transversal. Na decomposição
multipolar, o momento dipolo toroidal é definido como [27,51–53]

T = 1
10𝑐

∫︁
𝑉

[︁
(r · J) · r − 2𝑟2J

]︁
𝑑3𝑟, (3.4)

onde 𝐽𝑧 = 𝑖𝜔𝜀0(𝜀𝑑 − 1)𝐸𝑧 é a componente dominante na corrente de polarização J, r é o5

vetor posição e 𝑉 é o volume ocupado pela densidade de corrente. A equação 3.4 pode ser6

diretamente obtida da decomposição multipolar Cartesiana da densidade de corrente, na7

qual o momento dipolo toroidal apresenta um termo multipolar de terceira ordem [52,53],8

essa decomposição multipolar é baseada nas séries de Taylor da função 𝛿 de Dirac.9

Deve-se notar ainda que quando o conceito de momento dipolo toroidal é utilizado
para considerações teóricas de estados ressonantes, existe uma visão alternativa sobre
a essência dos modos toroidais, uma vez que o dipolo toroidal é visto como o termo de
segunda ordem na expansão em série de momento dipolo total com respeito ao tamanho
da fonte (calculado na base de harmônicos esféricos). Em outras palavras, na aproximação
baseada na expansão de harmônicos esféricos de ondas radiadas (espalhadas) [54,55], a
contribuição explícita do momento dipolo toroidal na decomposição multipolar não aparece,
e é associado com o momento dipolo elétrico exato [56]:

p = 𝑖

𝜔

∫︁
𝑉

(︃
𝑗0(𝑘𝑟)J + 𝑘2

𝜔

𝑗2(𝑘𝑟)
(𝑘𝑟)2 [3(r · J)r − 𝑟2J]

)︃
𝑑r, (3.5)

onde 𝑗0(𝑘𝑟) e 𝑗2(𝑘𝑟) são as funções esféricas de Bessel de zero e segunda ordem, respecti-10

vamente, 𝑘 é o número de onda no meio circundante. Aplicando as expansões de Taylor11

correspondente as funções de Bessel na equação 3.5 e escrevendo os três primeiros termos12

explicitamente, temos13

p = 𝑖

𝜔

∫︁
𝑉

J𝑑r + 𝑖𝑘

𝑐

1
10

∫︁
𝑉

[(r · J)r − 2𝑟2J]𝑑r

+𝑖𝑘3

𝑐

1
280

∫︁
𝑉

[3𝑟4J − 2𝑟2(r · J)r]𝑑r + . . .

= p0 + 𝑖𝑘

𝑐
T + 𝑖𝑘3

𝑐
T(𝑅) + . . . (3.6)

onde 𝑐 é a velocidade da luz no meio circundante, p0 é o momento dipolo elétrico Cartesiano14

obtido da expansão de Taylor da função 𝛿 correspondente à aproximação de comprimento15
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de onda longa (sigla em inglês - LWA) [54], T(𝑅) é o raio quadrático médio do momento1

toroidal [57, 58].2

Da equação 3.6, pode-se considerar o momento dipolo toroidal como apenas um3

próximo termo de correção para o momento dipolo elétrico p0, usado para o cálculo4

exato do momento dipolo elétrico p, e, assim, o momento dipolo toroidal não pode ser5

considerado separadamente. Porém, essa afirmação não reflete o papel físico total do6

momento dipolo toroidal. De fato, dependendo da frequência dos campos eletromagnéticos,7

forma, tamanho, e parâmetros materiais de um sistema de corrente elétrica, pode parecer8

que o primeiro termo da eq.3.6 é muito pequeno, ou mesmo igual a zero, assim a principal9

contribuição vem do termo toroidal (𝑖𝑘T/𝑐). Nessa situação os sistemas de corrente elétrica10

suportam uma resposta puramente toroidal elétrica e o momento dipolo toroidal adquire11

um significado físico.12

Através de uma breve simulação, na qual o trímero é irradiado lateralmente e13

frontalmente por uma onda linearmente polarizada (duas polarizações ortogonais da onda14

incidente são consideradas), demonstra a existência do modo toroidal (ver Figura 10).15

As linhas sólida e pontilhada se referem a seção transversal de espalhamento obtida pelo16

trímero irradiado por ondas com polarização diferentes (ver a designação do vetor nas17

figuras inseridas).18
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Figura 10 – Mesmo como na Figura 9, mas para um trímero o qual é (a), (b) lateralmente
e (c) frontalmente irradiado por uma onda linearmente polarizada, com a con-
tabilização para o termo de dipolo toroidal (TD) na decomposição multipolar.
Linhas sólidas e tracejadas representam espalhamento para duas polarizações
ortogonais diferentes. Visão esquemática da distribuição de campo eletromag-
nético do modo coletivo do trímero e orientação do momento dipolo toroidal
polar T são fornecidos na imagem interna. Todos os parâmetros dos discos
são os mesmos como na Figura 9 e 𝑎𝑡/𝐷 = 9/8.

Sob irradiação lateral do trímero, quando o vetor E é orientado ao longo do eixo19

𝑧, um máximo aparece nas curvas relacionadas ao dipolo magnético, quadrupolo elétrico,20

e dipolo toroidal no comprimento de onda, o qual é próximo ao comprimento de onda21

ressonante fixado na Figura 9 para o modo 𝐻𝐸11𝛿, tal modo é destacado na escala de22
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comprimento de onda por setas cinzas. Neste comprimento de onda, o dipolo elétrico tem1

um mínimo local, enquanto a contribuição do quadrupolo magnético não tem nenhuma2

característica ressonante (ver linha sólidas nas Figuras 10(a) e (b)). Por outro lado, a3

característica ressonante aparece apenas para o dipolo magnético sob a irradiação frontal4

do trímero pela onda de ambas as polarizações (ver Figura 10(c)).5

Portanto, é revelado que um momento toroidal é observado apenas no caso quando o6

trímero é irradiado lateralmente, embora seja um tanto mascarado pelo quadrupolo elétrico.7

Devido a simetria do trímero, este momento toroidal não pode ser excitado frontalmente8

por uma radiação, desde que os momentos dipolo magnético iniciais são compensados ao9

longo dos eixos 𝑥 e 𝑦 nesse caso. Para tal geometria, o dipolo toroidal polar acaba sendo10

um estado fotônico não-radiante para os campos de uma onda linearmente polarizada.11

Entretanto, é possível acessar esse modo na metasuperfície sob condições de radiação12

frontal via a redução de simetria do trímero. Esse mecanismo de acesso ao modo dipolo13

toroidal está no cerne desse trabalho e é explorado nas seções que seguem.14

3.3.1 Análise de simetria de autestados de trímero15

Na simetria 2D (i.e. no plano x-y do problema abordado), o mais alto grupo de16

simetria do trímero, cujos discos idênticos estão dispostos nos vértices de um triângulo17

equilátero é 𝐶3𝑣. Este grupo consiste de elementos 𝐶3 e 𝐶−1
3 descrevendo rotações anti-18

horárias e horárias de 2𝜋/3 em torno do baricentro do triângulo, respectivamente, e contém19

duas representações 1D, 𝐴 e 𝐵 e uma representação 2D, 𝐸 (consultar IRREPs do grupo20

𝐶3𝑣 na tabela 3 do Anexo A). Três planos verticais de simetria do trímero são denotados21

por 𝜎1, 𝜎2, e 𝜎3. Eles passam através do centro e dos vértices do triângulo (ver Figura 3022

do Anexo B).23

A estrutura de dipolo magnético para os autoestados do trímero pertencente a24

simetria 𝐶3𝑣 é calculada envolvendo o método de combinações lineares adaptadas à simetria25

(em inglês SALC, ver anexo B). Em geral, existem seis autoestados no aglomerado. O26

modo toroidal polar pertence a IRREP 𝐴, o modo radial pertence a IRREP 𝐵, e dois27

modos dipolo degenerados e dois modos quadrupolo degenerados pertencem a IRREP 𝐸28

(ver tabela 7 do Anexo B). No problema em questão, todos os autoestados estão separados29

e mutualmente ortogonais devido à rigorosa aproximação de teoria de grupos. Entre estes30

automodos, apenas os modos dipolo 𝐷𝑥 e 𝐷𝑦 podem ser excitados no trímero por uma31

onda linearmente polarizada sob as condições de irradiação frontal.32
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3.3.2 Redução da simetria1

3.3.2.1 Trímero2

Na configuração geométrica frontal de radiação no trímero, o momento toroidal é3

um estado protegido por simetria, ou seja, tem o comportamento de um modo “escuro”.4

O acesso a tal estado pode ser realizado pela redução de simetria do trímero. O grupo5

𝐶3𝑣 tem dois subgrupos, nominalmente, 𝐶3 e 𝐶𝑠 (a correspondência das IRREPs dos6

grupos 𝐶3𝑣, 𝐶3 e 𝐶𝑠 é dada nas tabelas 3 e 5 do anexo B). Dessa forma, buscamos as7

características do trímero cuja simetria é reduzida ou para o grupo 𝐶3 ou 𝐶𝑠, revelando as8

condições para a excitação do dipolo toroidal polar.9

Transformações relacionadas ao grupo 𝐶3 implicam a rotação do trímero em torno10

do seu eixo como na Figura 11(a). Obviamente, tais transformações não resolvem o dado11

problema da excitação do modo toroidal, assim apenas a redução de simetria de 𝐶3𝑣 para o12

grupo 𝐶𝑠 deve fornecer o resultado desejado. Sob tal redução, as representações irredutíveis13

𝐴 e 𝐵 do grupo 𝐶3𝑣 se degeneram nas IRREPs 𝐴1 e 𝐵1 do grupo 𝐶𝑠 respectivamente (ver14

tabela 5 do anexo B).15

Uma maneira direta de reduzir a simetria do trímero é a deposição de um aglo-16

merado de três discos idênticos de simetria 𝐶3𝑣 dentro uma célula unitária quadrada de17

simetria 𝐶4𝑣 ao construir a metasuperfície, como mostrado na Figura 11(b). Notavelmente,18

para tal redução de simetria, foi confirmado experimentalmente [37] que uma metasuper-19

fície composta de trímeros arranjados em células unitárias quadradas mantém de fato20

uma resposta toroidal, sendo excitada por uma onda normalmente incidente linearmente21

polarizada (com polarização adequada).22

(a) σ
1

y

x
z

σ
3

σ
2

C3

(c) (d)(b)

C3
-1

σσσ

Figura 11 – Possíveis caminhos de redução da simetria do trímero pela transformações
relacionadas aos grupos 𝐶3 e 𝐶𝑠, (a) elementos de simetria do trímero, (b)
perturbação pela simetria da célula unitária quadrada, (c) deslocamento de um
dos discos, e (d) substituição de um disco por outro material ou parâmetros
geométricos (disco perturbado destacado em vermelho).

Outro tipo de perturbação pode ser realizada através da mudança do arranjo de23

meta-átomos no trímero enquanto fixando os discos idênticos e mantendo um dos planos24

de simetria 𝜎 inalterado (esta perturbação transforma o triângulo equilátero que forma o25
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trímero em um isósceles). Isto reduz a simetria resultante da meta-molécula ao grupo 𝐶𝑠,1

o trímero perturbado é mostrado na Figura 11(c).2

O grupo 𝐶3𝑣 também pode ser reduzido ao seu subgrupo 𝐶𝑠 pela substituição de3

um disco no trímero, por um ressonador possuindo um diâmetro diferente, forma, ou4

constituído de algum material cuja permissividade é diferente daqueles dois discos restantes5

do trímero. Tais perturbações podem ser classificadas como quebra no plano de simetria,6

já uma violação da espessura de um dos discos é relacionada à quebra fora do plano de7

simetria. O disco perturbado no plano ou fora do plano é marcado pela cor vermelha8

na Figura 11(d). Ambos estes tipos de perturbações se manifestam em um desvio da9

frequência de ressonância correspondente, sendo possível estimar esse desvio de frequência10

pela equação (3.1).11

As mudanças de parâmetros (geométricos ou material) de um disco particular
no trímeros, e.g., seu diâmetro 𝐷, espessura ℎ𝑑, ou índice refrativo 𝑛, podem realizar o
acesso ao modo dipolo toroidal. Entretanto, tais perturbações também afetam a frequência
da correspondente ressonância. Essa influência pode ser avaliada qualitativamente pela
equação 3.1 e a teoria de circuito. Dessa maneira, pela teoria de circuito o trímero
seria considerado uma sequência de três circuitos ℛ𝐿𝐶, e para o caso de uma pequena
perturbação introduzida em um ressonador do trímero, a frequência de ressonância do
modo pode ser obtida usando a equação C.4 (anexo C). Em particular, para a perturbação
de diâmetro, a expansão de Taylor da eq.3.1 na aproximação linear e equação C.4 produzem
o seguinte desvio de frequência Δ𝜔 do modo toroidal:

Δ𝜔

𝜔0
≈ −1

3
Δ𝐷

𝐷
, (3.7)

onde 𝜔0 é a frequência de ressonância do trímero não perturbado e Δ𝐷 é o valor de12

perturbação de diâmetro. O coeficiente 1/3 é devido a perturbação de um único dos três13

ressonadores que formam o trímero (isto está de acordo com a equação C.7 dada no anexo C)14

e de forma similar, uma expressão pode ser derivada para o caso da perturbação do trímero15

via índice refrativo de um disco particular. A espessura do disco não entra na equação 3.116

como um parâmetro, assim, para qualitativamente avaliar a influência da perturbação da17

espessura na ressonância de modo toroidal, pode-se considerar que a frequência ressonante18

do disco é inversamente proporcional ao seu volume e, por consequência, a sua espessura.19

Além disso, o fator de qualidade possui um perfil de Fano e é inversamente proporcional20

ao quadrado da força de acoplamento 𝜅 [6]:21

𝑄 = 𝒫/𝜅2, (3.8)

onde 𝒫 é o coeficiente que depende dos parâmetros físicos e geométricos da estrutura.22
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3.3.2.2 Duplo trímero1

Como uma extensão da subseção anterior 3.3.2.1, vários trímeros podem ser com-2

binados para formar aglomerados complexos (meta-macromoléculas). Nesta subseção, é3

apresentado uma metasuperfície cujas meta-macromoléculas são compostas de duplos4

trímeros dispostos dentro de células unitárias retangular ou losangular. Em tais arranjos,5

existem dois trímeros iguais, onde um trímero é rotacionado de 180∘ com respeito ao outro,6

ver Figura 12. Sem qualquer perturbação, ou seja, com todos os 6 discos iguais, a simetria7

pontual do duplo trímero corresponde ao grupo 𝐶2𝑣. Os elementos de simetria desse grupo,8

os quais são 2 planos de simetria 𝜎1 e 𝜎2 e um eixo de rotação de segunda ordem 𝐶2, são9

apresentados na Figura 12(a).10

(a)

σ
2

σ
1 C2

(c)

σ
2

σ
1 C2

(d)

C2

(e)

σ

(f)

y

x
z

(b)

σ

Figura 12 – Possíveis maneiras de reduzir a simetria do duplo trímero, (a) elementos de
simetria de 𝐶2𝑣 de um duplo trímero não perturbado e perturbação para (b)
a simetria 𝐶𝑠 pelo deslocamento de um dos discos, e perturbações para as
simetrias (c) 𝐶2𝑣, (d) 𝐶2, (e) 𝐶𝑠, e (f) 𝐶1 pela substituição de dois discos com
outro material ou parâmetros geométricos.

O posicionamento do duplo trímero dentro de uma célula unitária retangular não11

faz quebrar a simetria 𝐶2𝑣. Assim, para realizar a perturbação um disco pode ser deslocado12

ao longo do plano 𝜎2, isto reduz o trímero duplo ao grupo 𝐶𝑠 (Figura 12(b)).13

Se um disco em cada trímero formando o arranjo é substituído por um disco com14

outra permissividade ou com diferentes parâmetros geométricos (tais discos são indicados15

na Fig.12), a simetria 𝐶2𝑣 do duplo trímero pode ser preservada (Figura 12(c)) ou reduzida16

ao grupo 𝐶2 ou 𝐶𝑠 (Figuras 12(d-e)). Além disso, um duplo trímero sem qualquer simetria17

pode ser também obtido (Figura 12(f)).18
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3.3.2.3 Geometria hexagonal baseada em trímeros1

A geometria da supercélula unitária hexagonal corresponde a simetrira 𝐶6𝑣. Como2

ponto de referência principal, um esquema da supercélula com planos de simetria e3

elementos de rotação do grupo 𝐶6𝑣 são apresentados na Figura 13 (a notação de Schöenflies4

dos elementos de simetria pontual no Anexo A). Com tal simetria de supercélula, o modo5

dipolo toroidal é um estado “escuro” do arranjo hexagonal e não pode ser excitado por um6

campo de uma onda linearmente polarizada normalmente incidente. Portanto, a simetria7

𝐶6𝑣 deve ser reduzida, similar ao que foi realizado no caso do trímero e duplo trímero. A

σ

5v

C

C C

C

C
6

3
3

2

-1

-1

6

σ

σ

σ

σ

σ
6d

4d

3v

2d

1v

y

x

Figura 13 – Supercélula hexagonal descrita pelo grupo 𝐶6𝑣 e seus elementos.
8

única maneira de obter a simetria 𝐶6𝑣 na supercélula perturbada é mostrada na Figura9

14. Nesta geometria, todos os seis discos perturbados estão mais próximos do centro da10

supercélula hexagonal. As supercélulas perturbadas com as simetrias 𝐶6, 𝐶3𝑣, 𝐶3 são11

mostradas nas Figs. 14(b)-(d). Deve-se notar que essas geometrias não são únicas e as12

posições dos discos perturbados podem ser diferentes. As geometrias das supercélulas com13

simetrias 𝐶2𝑣, 𝐶2 são apresentadas nas Figs. 14(e)-(f), respectivamente.14

A simetria 𝐶𝑠 pode ser realizada em duas variantes, onde o plano de simetria 𝜎15

passa através de um ápice ou entre dois ápices do hexágono. Essas variantes são designadas16

como simetrias 𝐶(1)
𝑠 e 𝐶(2)

𝑠 , respectivamente. Novamente, diferentes geometrias são possíveis17

nos arranjos hexagonais com simetrias 𝐶(1)
𝑠 e 𝐶(2)

𝑠 .18

Nesta seção foi introduzida uma classificação das possíveis reduções da simetria19

supercélula hexagonal, assumindo que um único disco em cada trímero do arranjo hexagonal20

pode ser perturbado com apenas um tipo de perturbação. Entretanto, resta investigar a21

relação da simetria da supercélula perturbada e a ordem do modo dipolo toroidal suportado22

por esta. Em outras palavras, precisamos investigar o padrão de campo associado com23
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(c) (d)(a) (b)

(e) (f)

σ

(g)
σ

(h)

Figura 14 – Exemplos de supercélulas unitarias hexagonais perturbadas cuja simetria é
reduzida aos grupos: (a) 𝐶6𝑣, (b) 𝐶6, (c) 𝐶3𝑣, (d) 𝐶3, (e) 𝐶2𝑣, (f) 𝐶2, (g) 𝐶(1)

𝑠 ,
e (h) 𝐶(2)

𝑠 . Discos perturbados são denotados pelos círculos vermelhos.

as características de ambos, o automodo excitado e o vetor campo magnético da onda1

frontalmente incidente.2

3.3.3 Descrição do grupo magnético: caracterização da ressonância toroidal3

Depois do estudo de redução (quebra) de simetria dos trímeros em diferentes4

células unitárias, como primeiro passo para acessar os modos toroidais via radiação frontal5

(resposta eletromagnética das metasuperfícies à excitação eletromagnética externa), se faz6

necessário obter uma teoria geral que combine a simetria geométrica da célula/supercélula7

unitária e a simetria “dinâmica” dos campos magnéticos alternados (da onda incidente) e8

dos associados ao momento toroidal (ver anexo D), afim de tornar a análise dos modos9

toroidais mais claras e simples. Em particular, daremos destaque à descrição de grupo10

magnética (nova proposta) da supercélula hexagonal, uma vez que, o trímero individual11

ou dentro de célula quadrada e as células para duplo trímero (retangular e losangular)12

possuem simetrias geométricas mais simples e contidas naquela do arranjo hexagonal13

(grupo 𝐶6𝑣).14

No automodo do trímero não perturbado, o momento de dipolo toroidal T tem15

uma única componente 𝑇𝑧 [59]. Em um dado tempo, o vetor normalizado pode adquirir16

apenas dois estados sendo orientados ou para “cima” (𝑇𝑧 = +1) ou para “baixo” (𝑇𝑧 = −1).17

Consequentemente, em um conjunto de dois trímeros (duplos trímeros), duas combina-18

ções de momentos dipolo toroidal são possíveis, quando eles estão pareados na forma19

contradirecional ou codirecional. Estas combinações também se apresentam nos arranjos20

hexagonais compostos de seis trímeros (ver Figura 15), formando dois automodos distintos21

que chamamos de TO (toroidal) e ATO (antitoroidal).22



Capítulo 3. METODOLOGIA E PROPOSTA 50

T(b)

T(a)

x
z

y

Figura 15 – Esquemas dos modos (a) ATO e (b) TO na supercélula unitária hexagonal.
As setas azul e amarela indicam o fluxo dos campos magnéticos e a orientação
dos momentos dipolo toroidal, respectivamente.

Na análise de simetria, estes automodos podem ser atribuídos a representação1

irredutível unidimensiosal (1D) do grupo 𝐶6𝑣. O modo TO pertence a IRREP 𝐴1, i. e., não2

é alterado sob todos os elementos de simetria. O modo ATO é transformado de acordo com3

a IRREP 𝐵1 e o momento de dipolo toroidal muda seu sinal sob as transformações 𝐶2, 𝐶1
6 ,4

𝐶−1
6 , e três reflexões 𝜎𝑑 (ver tabela 2 anexo A.2). Deve-se notar que os momentos dipolo5

magnético no plano induzidos nos discos dielétricos pelo campo magnético externo podem6

ser usados para construir uma aproximação alternativa, onde se emprega as representações7

2D do vetor axial m mais do que as IRREPs 1D do vetor polar T, entretanto, essa8

descrição alternativa envolve propriedades de transformação mais complexas de m (anexo9

B), complicando a análise.10

Levando em consideração a simetria de reversão temporal do momento dipolo11

toroidal T, é possível usar essa quantidade para definir a simetria magnética dos campos12

alternados no arranjo. Grupos magnéticos baseados no grupo 𝐶6𝑣, seus subgrupos e13

elementos destes grupos são sumarizados na Tabela (nesta tabela 𝒯 é o operador de14

reversão temporal). A aplicação do operador de reversão temporal 𝒯 ao momento dipolo15

toroidal resulta na reorientação do vetor T (ímpar no tempo), 𝒯 𝑇𝑧 = −𝑇𝑧.16
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Na tabela 2 do anexo A.2, as primeiras sete colunas apresentam as propriedades1

de transformação espacial do vetor polar 𝒯 . Esta transformação é definida pela fórmula2

𝑇𝑧
′ = 𝜒𝑇𝑧, onde 𝑇𝑧 é um dado momento toroidal, 𝑇𝑧

′ é o momento mapeado, e 𝜒 é IRREP3

1D do elemento de simetria de roto-reflexão R. A oitava coluna dessa tabela consiste na4

transformação espaço-tempo de T em termos de grupos magnéticos. Assim, a tabela 25

fornece a descrição das duas propriedades físicas do momento toroidal. Vale ressaltar, que6

a teoria de grupos magnéticos aqui abordada, contempla apenas os campos e momentos7

de dipolo toroidal dos automodos correspondentes, entretanto, outros possíveis grupos8

magnéticos são definidos pela simetria geométrica da célula/supercélula unitária.9

Portanto, torna-se evidente que para resolver o problema de excitação do momento10

dipolo toroidal, existe uma hierarquia “bottom-to-top” a ser seguida, ou seja, primeiramente11

se aborda a excitação do modo dipolo toroidal em um trímero individual e em seguida, a12

excitação da célula/supercélula inteira. A redução da simetria 𝐶3𝑣 para o grupo 𝐶𝑠 pode13

ser efetuada para o trímero individual, entretanto, para o caso da célula/supercélula é14

necessário entender como a simetria magnética da onda incidente se torna compatível15

com a simetria geométrica nos arranjos compostos pelos trímeros. Essa compatibilidade é16

mostrada através das regras de seleção dos grupos magnéticos, como segue na próxima17

seção. Nessa seção, as regras de seleção foram focadas no caso da supercélula hexagonal,18

pela complexidade do arranjo, porém o estudo é valido para as células de trímero e duplo19

trímero, uma vez que suas simetrias geométricas (subgrupos) estão contidas no grupo 𝐶6𝑣20

(decomposição de grupo, Figura 29 anexo A).21

3.3.4 Regras de seleção para os modos ATO e TO22

O campo magnético H da onda incidente contém os elementos 𝑒, 𝒯 𝐶2, 𝒯 𝜎2, e23

𝜎1 da simetria magnética (ver anexo D). O elemento 𝐶2 é incompatível com 𝒯 𝐶2 do24

campo magnético H (estes elementos são “ortogonais” no sentido que sua aplicação leva25

à orientações opostas do momento dipolo toroidal). Portanto, se a simetria magnética26

contém o elemento 𝐶2, excitação de um modo ATO na metasuperfície com tal simetria27

é proibida, impondo assim, uma forte restrição, a qual é independente da orientação do28

campo magnético H. O mesmo é válido para os grupos de simetrias contendo os elementos29

𝐶6 e 𝐶3, uma vez que, o elemento 𝐶6 é sempre acompanhado pelo elemento 𝐶2, ao passo30

que, do ponto de vista das propriedades de polarização, o grupo 𝐶3 não contém o elemento31

𝐶2.32

Agora, pela aplicação das restrições impostas pelos planos 𝜎 e antiplanos 𝒯 𝜎 de33

simetria, temos que os grupos magnéticos do modo ATO não podem conter o elemento 𝒯 𝜎34

coincidindo com 𝜎 do campo magnético. Dessa forma, o vetor H da onda incidente paralela35

a 𝜎, ou perpendicular a 𝒯 𝜎 (ambos 𝜎 e 𝒯 𝜎 são elementos possíveis do automodo toroidal36

da supercélula) não podem ser acoplados a esse modo. Entretanto, um pequeno desvio37
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da orientação do campo H em relação aos planos discutidos, leva ao aparecimento da1

componente do campo H, a qual pode interagir com o modo correspondente na supercélula2

hexagonal (estas regras de seleção podem ser chamadas de restrições suaves).3

Os grupos magnéticos os quais permitem a excitação do modo ATO na célula4

hexagonal são subgrupos do grupo do campo magnético H. São eles, 𝐶2𝑣(𝐶𝑠) (o grupo do5

próprio H), 𝐶2(𝐶1), 𝐶𝑠(𝐶1), e C𝑠 (ver tabela 1). Isso significa que as simetrias geométricas6

correspondentes são 𝐶2𝑣, 𝐶2, e 𝐶𝑠 (ver as perturbações correspondentes na Fig.14).7

Vejamos as regras de seleção aplicadas ao modo TO. Depois da aplicação de8

quaisquer das rotações 𝐶6, 𝐶3, e 𝐶2, o sinal de T deve ser preservado. Logo, as rotações9

com 𝒯 nos grupos magnéticos, os quais mudam o sinal de T não são permitidos (são eles10

𝒯 𝐶2 e 𝒯 𝐶6; o elemento 𝒯 𝐶3 não existe nos grupos magnéticos). Da mesma forma que,11

os elementos 𝒯 𝜎 não são permitidos também. Portanto, os elementos antiunitários não12

podem fazer parte dos grupos magnéticos do modo TO.13

Por outro lado, os elementos 𝐶2, 𝐶3, e 𝐶6 são proibidos devido a suas incom-14

patibilidades com a simetria do campo H. Restando assim, somente o plano 𝜎 como15

elemento de simetria possível, e para a excitação do modo, esse elemento deve ser orientado16

perpendicularmente ao campo H. Assim, o modo dipolo toroidal pode ser excitado na17

supercélula com simetria Cs dos grupos magnéticos (o qual contém o elemento 𝜎). Essa18

condição é similar àquela definindo a excitação do modo dipolo toroidal em um trímero19

isolado.20

Os dois esquemas de perturbação da supercélula descrita pelo grupo Cs são mostra-21

dos nas Figs.14(g) and 14(h). A geometria apresentada na Fig.14(g) permite a excitação22

de ambos os modos ATO e TO, como veremos adiante (tal configuração foi utilizada nos23

estudos numéricos e experimentais).24

Das considerações precedentes sobre as regras de selação em grupos magnéticos,25

segue que para acessarmos o modo ATO, a simetria da supercélula hexagonal precisa26

ser reduzida ao grupo 𝐶2𝑣 e seus subgrupos (ver Fig.14(e)). O modo ATO pertence a27

IRREP B1 do grupo 𝐶6𝑣 (ver tabela 2 anexo A.2). Entretanto, nesta simetria, esse modo é28

estado escuro. A IRREP B1 de 𝐶6𝑣 degenera-se na IRREP B1 do grupo inferior (subgrupo)29

𝐶2𝑣 (ver tabelas 4 e 6 no anexo A.2) e a simetria geométrica descrita por esse grupo é30

consistente com a simetria 𝐶2𝑣(𝐶𝑠) do campo magnético incidente H. Logo, é esperado uma31

excitação favorável do modo dipolo toroidal por uma onda eletromagnética normalmente32

incidente com uma polarização adequada.33

A redução do grupo 𝐶6𝑣 ao grupo de simetria 𝐶𝑠 permite excitar os modos ATO e34

TO na mesma supercélula hexagonal (com campos de polarização diferentes). Além do35

elemento unitário 𝑒, o grupo 𝐶𝑠 contém apenas um plano de simetria 𝜎. Este plano pode se36

encontrar entre os trímeros (Fig.14(g)) ou passar através dos centros dos trímeros(Fig.14(h)).37
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Figura 16 – Excitação dos modos (a) ATO e (b) TO na mesma supercélula hexagonal cuja
simetria é reduzida para o grupo 𝐶(1)

𝑠 . Discos perturbados são destacados por
círculos vermelhos. Orientação dos campos magnéticos H da onda incidente
e fluxo do campo magnético interno do automodo de dipolo toroidal são
fornecidos pelas setas azul escura e clara, respectivamente. As linhas de teste
são denotadas pela cor cinza.

Deve-se notar que essas geometrias não são únicas, algumas outras configurações de discos1

perturbados podem resultar na simetria 𝐶𝑠. Quando o campo magnético H da onda2

incidente é ortogonal a 𝜎 (ver Fig.16(a)), o modo ATO pode ser excitado, ao passo que,3

deixando o campo magnético H paralelo a 𝜎 (ver Fig.16(b)), o modo TO surge.4

Por fim, para determinar a direção do plano de rotação do campo magnético nos5

trímeros e portanto a orientação dos momentos dipolo toroidal fora do plano no arranjo,6

segue-se a regra da mão direita. O procedimento é dado da seguinte forma, desenha-7

se linhas de teste através dos centros de todos os trímeros na supercélula paralelas ao8

campo magnético H, se o disco de um dado trímero está sobre um lado da linha teste,9

ele corresponde a uma certa direção de rotação do campo magnético local do modo10

correspondente. Caso o disco perturbado esteja sobre o outro lado da linha teste, isto11

fornece a direção oposta da rotação do campo magnético local, desse modo, se define a12

ordem do modo dipolo toroidal excitado. Se a linha teste passa através do centro do disco13

perturbado, o ressonador não pode ser excitado diretamente por um campo incidente,14

porém a excitação indireta pode ser realizada pelos ressonadores vizinhos devido ao efeito15

de acoplamento entre as partículas do arranjo (células constituídas de meta-moléculas). O16

esquema de linha de teste é ilustrada na Figs.16(a) e (b), onde a supercélula hexagonal17

possui simetria 𝐶(1)
𝑠 .18
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4 RESULTADOS NUMÉRICOS E EXPERI-
MENTAIS

1

Neste capítulo, serão apresentados os principais resultados numéricos (realizados2

através do MEF utilizando o software comercial Comsol Multiphysics) e experimentais ob-3

tidos para modos de dipolo toroidal protegidos por simetria em metasuperfícies totalmente4

dielétricas compostas de trímero, duplo trímero e arranjo hexagonal de discos dielétricos,5

excitados por uma onda plana normalmente incidente.6

4.1 Metasuperfície com trímeros e duplos trímeros7

4.1.1 Células unitárias quadradas8

Na parte de Metodologia (capítulo 3), nós demonstramos que o modo toroidal pode9

ser excitado na metasuperfície composta por trímeros com simetria reduzida por uma onda10

plana normalmente incidente com uma polarização adequada. Agora, vamos considerar11

uma metasuperfície composta de trímeros dentro de células unitárias quadradas, tal12

metasuperfície tem sido já investigada experimentalmente em [4], entretanto apresentamos13

aqui os principais resultados afim de assegurar a completude de nosso estudo e em seguida14

revelar as características de uma metasuperfície de duplo trímero.15

O estudo inicia-se pela análise dos automodos para reconhecer a aparência do16

dipolo toroidal de interesse. A partir dessa análise, o intervalo de comprimento de onda17

correspondente é determinado, onde o modo toroidal existe na dada metasuperfície. Então18

no comprimento de onda escolhido, os espectros de transmissão da metasuperfície são19

calculados para as ondas incidentes de duas polarizações ortogonais.20

Os resultados da simulação da metasuperfície composta de trímeros dispostos21

em células unitárias quadradas são mostrados na Figura 17. Esta figura apresenta a22

evolução dos espectros de transmissão relacionada ao modo dipolo toroidal para trímeros23

não-perturbados e perturbados com simetria e sua redução, respectivamente, enquanto24

mantendo a simetria da célula unitária quadrada inalterada.25

Em particular, a Figura 17(a) mostra os espectros de transmissão da metasuperfície26

com meta-moléculas cujos parâmetros coincidem com aqueles calculados no capítulo 327

para um único trímero (isolado) apresentado na Figura 10. Comparando os resultados28

apresentados nessas figuras, pode-se concluir que o comprimento de onda do modo toroidal29

ressonante nos espectros metasuperfície corresponde ao comprimento de onda, no qual a30

contribuição máxima do modo dipolo toroidal para a seção transversal de espalhamento do31
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Figura 17 – Evolução dos espectros de transmissão versus o comprimento de onda norma-
lizado para a metasuperfície composta de células unitárias quadradas (𝑝 × 𝑝)
(a), (b) trímeros não-perturbados e (c), (d) trímeros perturbado por um deslo-
camento de disco particular na distância Δℎ𝑡 ao longo do eixo 𝑦. Linhas azul
sólida e vermelha pontilhada correspondem a irradiação da metasuperfície
pela onda polarizada em 𝑥 e 𝑦, respectivamente. Nos esquemas da célula
unitária, o mapa de cor e as setas escuras correspondem a distribuição do
campo magnético no comprimento de onda ressonante. Parâmetros modifica-
dos são: (a) 𝑎𝑡/𝐷 = 9/8, Δℎ𝑡 = 0, (b) 𝑎𝑡/𝐷 = 12/8, Δℎ𝑡 = 0, (c) 𝑎𝑡/𝐷 = 9/8,
Δℎ𝑡 = −1/8, e (d) 𝑎𝑡/𝐷 = 9/8, Δℎ𝑡 = 1/8. Todos os outros parâmetros dos
discos são os mesmos como nas figuras 9 e 10 e a razão período-diâmetro é
𝑝/𝐷 = 23/8.
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único trímero ocorre. No comprimento de onda, um padrão particular de campo próximo1

aparece dentro da célula unitária, onde as setas do campo magnético H demonstram um2

fluxo circular no plano, o qual penetra todos os três discos formando o arranjo. Tal fluxo3

produz momentos dipolo toroidal orientado fora do plano da metasuperfície como predito4

na parte de Metodologia.5

É óbvio que o modo toroidal é um modo híbrido do trímero. As características6

da ressonância correspondente dependem do grau de acoplamento eletromagnético entre7

esse modo híbrido e o campo incidente. Portanto, quando a distância entre os discos8

aumenta, a área ocupada pelo trímero torna-se maior. Neste caso, a força do acoplamento9

eletromagnético entre o trímero e o campo incidente aumenta, o que leva à diminuição no10

fator de qualidade da ressonância correspondente nos espectros de metasuperfície como11

a equação 3.8 sugere. Da Figura 17(b), pode-se concluir que o comprimento de onda12

ressonante adquire um deslocamento para valores menores de comprimento de onda para13

discos trímeros mais afastados, enquanto o fluxo circular no plano do campo magnético no14

trímero é preservado.15

A situação em que a assimetria do trímero é melhorada pelo deslocamento dos16

ressonadores ao longo do plano de simetria 𝜎 (ver Figura11(c)). O movimento do disco17

mais próximo e mais afastado leva à um aumento e diminuição no fator de qualidade18

da ressonância correspondente, respectivamente. Essa mudança no fator de qualidade19

é acompanhada por um desvio da frequência de ressonância para valores menores e20

maiores. No entanto, com o disco se movendo para o lado, a distribuição de campo dentro21

do trímero sofre alguma distorção, onde a concentração do campo magnético no disco22

deslocado diminui.23

Considerando perturbações relacionadas a mudança de diâmetro, espessura, ou24

material de um disco no trímero (Figura11(d)), vamos discutir mais detalhadamente ao25

realizar a redução de simetria de trímero duplo dispostos nas células unitárias retangular e26

losangular. Assim, se o trímero está localizado na célula unitária quadrada, um acoplamento27

eletromagnético surge entre o modo e o campo da onda incidente. Entretanto, a habilidade28

de manter as condições ressonantes do fator Q alto em tal estrutura é algo limitado.29

O fator de qualidade da ressonância de modo toroidal aumenta quando os discos no30

trímero se aproximam um do outro. Entretanto, nas proximidades, os discos não deveriam31

tocar um ao outro para assegurar que as condições para a existência de um modo híbrido32

do trímero persista. A fim de evitar essa limitação, a concepção de trímero duplo na célula33

unitária permite obter uma resposta toroidal ressonante de fator Q muito alto.34
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4.1.2 Células unitárias retangulares1

Desde que duplo trímero em células unitárias retangular possui simetria, o modo2

dipolo toroidal torna-se um estado não-radiante para tais sistemas. A análise de autoestados3

mostra que embora o modo toroidal exista no arranjo de duplo trímero, ele possui uma4

autofrequência puramente real, e, portanto, não tem nenhum acoplamento eletromagnético5

com o campo da onda incidente. Quebrando a simetria do duplo trímero pelo deslocamento6

de um disco abre acesso para esse estado. Esse mecanismo de excitação do modo dipolo7

toroidal na metasuperfície de trímero duplo é apresentada na Figura 18.8
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Figura 18 – A mesma como na Figura 17, mas para a metasuperfície composta de células
unitárias retangulares (𝑝 × 2𝑝) com duplos trímeros. A distância entre os
trímeros dentro da célula unitária é (a) 𝑝 e (b) 𝑝 − Δ𝑝, onde 𝑝/𝐷 = 23/8,
Δ𝑝/𝐷 = 4/8, 𝑎𝑡/𝐷 = 9/8, e Δℎ𝑡 = ±1/8. Nas figuras internas, a distribuição
do campo magnético nas frequências ressonantes correspondentes é mostrada
para os duplos trímeros perturbados.

Desta figura, alguém pode concluir que assim que a simetria de duplo-trímero9

é quebrada, a ressonância com alto fator Q aparece nos espectros de transmissão da10

metasuperfície. Esta característica não depende sobre qual lado do disco é deslocado11

(Figura 18(a)). O fator de qualidade dessa ressonância quanto maior é, menor a perturbação12

introduzida. Assim, torna-se possível perceber a ressonância toroidal com um fator Q muito13

alto, o qual é tipico para ressonâncias oriundas de estados fotônicos não-radiantes [60].14

Como outro parâmetro de perturbação, nós consideramos a distância entre os15

trímeros dentro da célula unitária (Figura 18(b)). Ao trazer os trímeros ligeiramente para16

mais próximo muda-se os espectros de transmissão da metasuperfície, embora tenha pouco17

efeito sobre a frequência de ressonância e fator de qualidade do modo dipolo toroidal. A18

posição da ressonância na escala de comprimento de onda é praticamente independente19

da distância entre os trímeros na célula unitária, a qual adicionalmente confirma a20

conclusão de que as propriedades do modo toroidal são determinadas primeiramente pelos21

parâmetros de um trímero único e não são uma consequência da periodicidade do arranjo22
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da metasuperfície.1

Ao mesmo tempo, no duplo trímero, existe uma interação eletromagnética entre2

os trímeros adjacentes, e os modos de trímeros individuais tornam-se acoplados. Como3

conhecido, no resultado desta interação, arranjos paralelos e antiparalelos dos momentos4

dipolo acoplados podem aparecer adquirindo as condições de “ligação” e “anti-ligação”5

[61, 62].6

4.1.3 Células unitárias losangulares7

Aqui estudamos a manifestação de um modo dipolo toroidal em metasuperfícies8

compostas de duplo trímero disposto em células unitárias losangulares. Em particular, as9

células unitárias são perturbadas pela quebra de simetria fora do plano associada com10

simetrias dadas na Figuras 12 (c) e (d). Como um parâmetro de perturbação da célula11

unitária, nós consideramos a mudança na espessura de dois discos no duplo trímero. Os12

resultados da simulação dos espectros de transmissão das metasuperfícies e as distribuições13

de campo magnético ressonante interno correspondentes são resumidas na Figura 19.14

A Figura 19 mostra as características da metasuperfície composta de duplos trímeros15

não perturbados. Ao contrário das estruturas consideradas até agora, a resposta desta16

metassuperfície é a mesma na irradiação por ambas as ondas polarizadas em 𝑥 e 𝑦. Portanto,17

tal metasuperfície pode ser considerada como uma plataforma adequada para obter uma18

excitação independente de polarização do modo dipolo toroidal por uma onda linearmente19

polarizada. Entretanto, como nas seções anteriores, na estrutura não perturbada, o modo20

dipolo toroidal comporta-se como um estado não-radiante, o qual não aparece nos espectros21

da metasuperfície.22

As Figuras 19(b) e (c) apresentam a mudança nos espectros da metasuperfície com23

a perturbação dos duplos-trímeros. Tão logo que uma perturbação é introduzida dentro24

da célula unitária, uma ressonância surge nos espectros de transmissão relacionados à25

manifestação do modo dipolo toroidal. Pelo aumento do parâmetro de assimetria (espessura26

ou dois discos escolhidos), a ressonância aumenta, enquanto diminuindo esse fator, a27

ressonância diminui na escala de comprimento de onda. O fator de qualidade da ressonância28

depende inversamente sobre o grau de perturbação. É importante notar que, para a29

estrutura caracterizada pela simetria 𝐶2, a ressonância do modo dipolo toroidal surge30

nos espectros de transmissão no mesmo comprimento de onda para ondas de ambas as31

polarizações.32

A característica mais distinta das metasuperfícies com células unitárias losangulares33

é que o acoplamento do modo dipolo toroidal nos duplos-trímeros ocorre na forma de34

anti-ligação. Esta configuração de modo dipolo toroidal resultante é caracterizada pela35

distribuição fora de fase dos momentos magnéticos no plano nos dois trímeros, enquanto os36
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Figura 19 – Evoluação dos espectros de transmissão versus comprimento de onda normali-
zado para a metasuperfície composta de células unitárias losangulares com
duplos trímeros (a) não-perturbado e (b), (c) duplos trímeros perturbados.
A perturbação é introduzida na espessura (Δℎ𝑑 = ±1/8) de dois discos no
arranjo. Nos esquemas correspondentes da célula unitária, a distribuição de
campo magnético ressonante é apresentada para o caso, quando a espessura
dos discos perturbados aumenta (os discos perturbados são marcados por
contornos vermelhos). O período é 𝑝/𝐷 = 27/8, enquanto todos os outros
parâmetros geométricos e materiais da metasuperfície são os mesmos como na
Figura 17.
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momentos dipolo toroidal correspondentes aparecem ser orientados em direções contrárias.1

Esse efeito pode ser considerado como a manifestação da ordem específica anti-toróidica, a2

qual é objeto de estudo e melhor explorada nas supercélulas untitárias hexagonais.3

4.2 Experimentos para células unitárias quadrada, retangular e4

losangular5

Nesse estudo experimental, foi utilizado uma tecnologia de baixo custo, onde as6

partículas foram fabricadas mecanicamente a partir de placas de cerâmica comercialmente7

disponíveis. As partículas foram montadas dentro de metasuperfícies cuja caracterização8

de micro-onda é realizada usando equipamento padrão. Essa aproximação, nos permite9

medir a distribuição de ambas as componentes elétrica e magnética dos campos próximos,10

logo acima da metasuperfície. Em combinação com a análise de campo distante, é possível11

obter uma figura completa da aparência do modo dipolo toroidal em metasuperfícies reais.12

Em nossa aproximação, uma cerâmica de micro-onda é utilizada como um material13

dielétrico para a fabricação dos discos. Segundo os dados do fabricante, a permissividade14

relativa desta cerâmica é 22±1 e tangente de perda é tan 𝛿 ≤ 1 × 10−3 referenciado em15

10 GHz. Os discos são fabricados com o uso de um máquina fresadora. A resolução de16

produção da máquina é de 0,1 mm. O diâmetro dos discos é 8 mm.17

Dois conjuntos de discos com espessuras de 3,5 e 5 mm foram utilizados nos18

experimentos. Um conjunto adicional de discos com espessura de 2,5 mm foi preparado19

para compor os trímeros “perturbados”. Para organizar os discos em uma rede periódica,20

arranjos especiais de buracos foram fresados em suportes feitos de placas de espuma rígida.21

A profundidade dos buracos nos suportes corresponde às espessuras dos discos usadas. As22

amostras são compostas de 432 discos ou 144 trímeros.23

Na primeira etapa, foram realizadas medidas de campo distante para descobrir24

as ressonâncias correspondentes nos espectros de transmissão da metasuperfície. Para25

estas medidas, um par de antenas operando no intervalo de frequências de 8,2 a 12,4 GHz26

foram usadas. As medidas foram realizadas com o uso do equipamento Vector Network27

Analyzer (VNA) Rohde & Schwartz ZVA50 (ver Figura 5 b) e anexo E para maiores28

detalhes). Todas as ressonâncias de interesse podem ser prontamente reconhecidas nos29

espectros de transmissão, embora sejam um tanto suprimidos por perdas reais existentes30

nas metasuperfícies.31

Depois que a posição da ressonância do modo toroidal é determinada na escala32

de frequência, se realiza o mapeamento dos campos próximos, para plotar a distribuição33

do campo elétrico mais perto ao plano da metasuperfície. Em particular, para medir a34

distribuição da parte real da componente 𝑧 do campo elétrico, a amostra é irradiada35
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Figura 20 – Padrões simulados e medidos da parte real da componente do campo elétrico
próximo para todas as metasuperfícies compostas (a) trímeros em células
unitárias quadradas, (b) duplos trímeros em células unitárias retangulares,
e (c) duplos trímeros em células unitárias losangulares. Estes padrões são
plotados nos correspondentes comprimentos de onda ressonantes da excitação
do modo dipolo toroidal pelo campo da onda polarizada 𝑦. Parâmetros das
amostras usados foram: 𝜀𝑑 = 23, 𝜀𝑠 = 1, 1, 𝑟𝑑 = 4, ℎ𝑠 = 10, 𝑎𝑡 = 9, (a) 𝑝 = 23,
ℎ𝑑 = 5, (b) 𝑝 = 23, ℎ𝑑 = 5, Δℎ𝑡 = −1, Δ𝑝 = −1, and (c) 𝑝 = 27, ℎ𝑑 = 3, 5,
and Δℎ𝑑 = 1. Todos os parâmetros geométricos são fornecidos em milímetros.
As medidas foram realizadas na distância de 1 mm acima da metasuperfície.
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por uma onda quase plana com uma polarização adequada, enquanto a sonda de dipolo1

é normalmente situada a superfície da amostra. O sistema de imageamento de campo2

próximo é usado para a movimentação da sonda ao longo do plano da metasuperfície.3

A área de escaneamento cobre várias células unitárias. Os resultados de nossas medidas4

dos campos próximos correspondentes são apresentados na Fig.20. Os gráficos obtidos5

revelam todas as características do modo dipolo toroidal, o qual aparece nas três diferentes6

metasuperfícies baseadas em trímeros, além disso, vale ressaltar que a ocorrência do modo7

toroidal é dependente da polarização dos campos da onda incidente.8

Os resultados obtidos estão em razoável acordo com as simulações. No primeiro9

modelo a simetria do trímero é quebrada pela célula unitária quadrada (Fig.20(a)), enquanto10

no segundo modelo, um disco no duplo trímero é ligeiramente movido paralelamente ao11

plano vertical que passa pelos centros dos trímeros (Fig.20(b)) (deve-se notar que a12

Figura20(a) repete parcialmente os resultados apresentados nas Figuras 5 (a) e (b) de [4]).13

Para o primeiro e segundo desenhos do arranjo, os momentos toroidais na vizinhança14

dos trímeros são identicamente orientados e direcionados para fora do plano. Portanto, o15

campo próximo elétrico é fortemente localizado nos centros dos trímeros formando pontos16

“quentes” fora das partículas dielétricas. Tal aparência do campo próximo elétrico no17

experimento é uma propriedade notória do modo dipolo toroidal.18

No terceiro modelo, dois trímeros são juntamente posicionados de tal modo que19

um arranjo losangular surge (Figura 20(c)). Para excitar os momentos toroidais por uma20

onda plana normalmente incidente, a quebra de simetria fora do plano é introduzida nos21

arranjos. Essa quebra de simetria é realizada através da substituição de discos com outra22

espessura (os discos responsáveis pela quebra de simetria são destacados na Figura 20(c)23

pelos contornos pontilhados cinza). Além disso, é possível perceber que o dipolo toroidal24

excitado no arranjo de forma antiparalela, onde os pontos quentes de campo próximo25

elétrico possuem o arranjo escalonado nos trímeros vizinhos.26

Os estudos experimentais apresentados nessa seção e nas demais seções experimen-27

tais foram realizados pela colaboração com o grupo do Prof. Vladimir Tuz da Universidade28

de Jilin na China.29

4.3 Metasuperfície com trímeros em supercélulas unitárias hexago-30

nais31

Inicialmente, nós calculamos os automodos que existem no metamaterial de refe-32

rência composto de supercélulas não perturbadas. As perdas do material nos discos são33

desconsideradas nessas simulações. Dos resultados obtidos, dois específicos automodos34

são selecionados, os quais demonstram a aparência da orientação paralela e antiparalela35

dos dipolos toroidais. Então os espectros transmitidos do metamaterial são calculados no36
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intervalo de comprimento de onda, onde os autoestados selecionados existem. Ambas as1

ondas polarizadas em 𝑥 e 𝑦 são consideradas.2

Os resultados das simulações de características do metamaterial de referência são3

apresentados na Fig 21. Como feito anteriormente, os resultados são escritos em parâmetros4

adimensionais, onde todos os valores estão relacionados ao diâmetro do disco 𝐷. A solução5

de autofrequência mostra que o modo correspondente do trímero existe no arranjo nos6

estados ATO e TO, cujos comprimentos de onda ressonantes são diferentes do comprimento7

de onda do modo dipolo toroidal de um único trímero. De fato, os estados ATO e TO8

podem ocorrer, mas não estão presentes na Fig 21(a) devido à simetria do arranjo que9

provoca uma ausência de acoplamento destes modos com a onda plana incidente.10
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Figura 21 – (a) Os espectros de transmissão do metamaterial com supercélulas unitárias
não perturbadas excitadas por ondas polarizadas em 𝑥 (linhas solidas azuis)
e em 𝑦 (linhas pontilhadas vermelhas). A magnitude normalizada e o fluxo
do campo magnético próximo dos modos (b) ATO e (c) TO. Os parâmetros
geométricos e do material da metasuperficie são 𝜀𝑑 = 22, 𝜀𝑠 = 1, ℎ𝑑/𝐷 = 0, 45,
𝑎𝑡/𝐷 = 1, 125, e 𝑝/𝐷 = 3, 375.

Pode-se concluir que as características espectrais do metamaterial são as mesmas11

para ondas de ambas as polarizações, e enquanto a simetria das supercélulas é preservada,12

não existem peculiaridades nos espectros transmissão dos comprimentos de onda dos13

modos ATO e TO, o que confirma a característica não-radiante desses modos.14

Dois modelos particulares de supercélulas unitárias são escolhidas para mostrar15

a possibilidade de excitação dos modo ATO e TO no metamaterial. Essas supercélulas16

possuem simetrias 𝐶2𝑣 e 𝐶(1)
𝑠 (ver Figuras 14(e) e (g)). Como perturbação, foi escolhido17

a mudança de espessura de um disco correspondente em cada trímero formando as18
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supercélulas unitárias. Essa mudança é definida pelo valor de Δℎ𝑑, e o parâmetro de1

assimetria sem dimensionalidade é introduzido como 𝜃 = (ℎ𝑑 + Δℎ𝑑)/ℎ𝑑.2

4.3.1 Arranjo com simetria 𝐶2𝑣 da supercélula unitária3

A alta simetria impõe vários vínculos na possível geometria do campo eletromag-4

nético no arranjo. A descrição de teoria de grupo sugere que o grupo 𝐶2𝑣 é a mais alta5

simetria que permite excitação do modo ATO. Esse modo pode ser excitado pela onda cujo6

vetor H é paralelo ao eixo 𝑥 (onda polarizada em 𝑦). Essa regra de seleção é confirmada7

pelos cálculos numéricos apresentados na Figura 22(a), onde a ressonância ocorre nos8

espectros transmitidos diretamente no comprimento de onda do modo ATO. Devido a alta9

simetria da supercélula unitária, a característica espectral em volta da ressonância ATO é10

mais “clara”, i.e., o modo dipolo toroidal aparece ser bem isolado das outras ressonâncias11

nos espectros, e a separação de comprimento de onda do modo ATO é relativamente maior.12

Quando o vetor H da onda incidente é paralela ao eixo 𝑦, nenhum dos trímeros é excitado,13

o que está em completo acordo com a regra da mão direita (em inglês, thumb/right-hand14

rule).15

O desvio da frequência e o fator de qualidade da ressonância ATO como funções16

do parâmetro de assimetria 𝜃 são apresentados na Fig. 22(b). É evidente que que quanto17

menor a assimetria, maior o fator de qualidade, o qual alcança valores mais alto do que 105.18

O comprimento de onda ressonante aumenta quando a espessura dos discos perturbados19

aumentam.20

4.3.2 Arranjo com simetria 𝐶𝑠 da supercélula unitária21

A descrição pela teoria de grupo prediz que em um metamaterial composto de22

supercélulas unitárias com simetria 𝐶𝑠, ambos os modos ATO e TO podem ser excitados. Os23

resultados das simulações são apresentados na Figura 23. Estes resultados confirmam que24

os modos ATO e TO surgem quando o metamaterial é irradiado por ondas polarizadas em25

𝑥 e 𝑦, respectivamente. Em geral, essas ressonâncias ocorrem em diferentes comprimentos26

de onda. Entretanto, devido a baixa simetria da supercélula unitária, nos espectros de27

transmissão, os modos ATO e TO aparecem estar próximos de várias outras ressonâncias.28

Uma vez que as perdas materiais são excluídas das presentes simulações, o valor29

máximo do fator de qualidade das dadas ressonâncias depende apenas do parâmetro de30

assimetria 𝜎, o qual define o grau de acoplamento do modo dipolo toroidal com o espaço31

livre. O momento de dipolo toroidal relacionado ao modo ATO é quase nulo, desde que32

momentos de dipolo toroidal antissimétrico em trímeros adjacentes compensa um ao outro33

e reduz o acoplamento eletromagnético deste modo com o espaço livre. Os momentos34

igualmente orientados do modo TO não possuem essa propriedade. Comparando os fatores35
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Figura 22 – (a) Espectros transmitidos do metamaterial com trímeros perturbados excita-
dos pela onda polarizada em 𝑥 (linhas sólidas azuis) e 𝑦 (linhas pontilhadas
vermelhas). Os trímeros são perturbados por ressonadores com altura diferente.
A simetria da supercélula unitária é 𝐶2𝑣. A magnitude normalizada e o fluxo do
campo magnético próximo do modo ATO são fornecidos nas imagens internas,
onde os ressonadores perturbados são denotados por círculos. (b) Evolução do
fator de qualidade (linha azul) e comprimento de onda ressonante normalizado
(linha vermelha) do modo ATO como função do parâmetro de assimetria 𝜃.
Todos os parâmetros da estrutura são os mesmos como em Fig.21.
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de qualidade das ressonâncias ATO e TO apresentadas na Fig.23(b), pode-se concluir que1

o modo ATO possui perdas por radiação menores e consequentemente fator de qualidade2

mais alto do que aquele do modo TO. Em particular, estes fatores de qualidade diferem3

por uma ordem de magnitude. Além disso, as ressonâncias ATO e TO experimentam o4

mesmo desvio de comprimento de onda quando o parâmetro 𝜃 muda.5

4.3.2.1 Degenerescência acidental dos modos ATO e TO no arranjo com simetria 𝐶𝑠 da6

supercélula unitária7

De forma notável, nós demonstramos que pelo ajuste dos parâmetros de perturbação8

em oligômeros hexagonais, é possível excitar um modo toroidal escuro (não-radiante) nas9

ordens ATO e TO no metamaterial, na mesma frequência que a onda incidente com10

polarizações lineares correspondentes. Neste sentido, foi considerado uma metasuperfície11

com oligômeros hexagonais composta de discos dielétricos, onde os parâmetros materiais12

e geométricos (em milímetros) foram 𝜀𝑑 = 22, 𝜀𝑠 = 1, 01, 𝑑 = 8, 0, ℎ𝑑 = 3, 5, ℎ𝑠 = 10, 013

𝑎𝑑 = 9, 0, e 𝑝 = 27, apresentada na Figura 24.14

p
∆h

d

hd

ad

x

y
z

Figura 24 – Metasuperfície com oligômeros hexagonais compostos de discos dielétricos.
Discos não-perturbados e perturbados estão marcados pelos círculos preto
e vermelho, respectivamente. Os parâmetros materiais e geométricos são:
𝜀𝑑 = 22, 𝜀𝑠 = 1, 01, 𝑑 = 8, 0 𝑚𝑚, ℎ𝑑 = 3, 5 𝑚𝑚, ℎ𝑠 = 10, 0 𝑚𝑚 𝑎𝑑 = 9, 0 𝑚𝑚,
e 𝑝 = 27 𝑚𝑚, onde os subscritos d e s são relacionados aos parâmetros dos
discos e substrato, respectivamente.

Como em caso anterior, reduz-se a simetria da supercélula hexagonal ao grupo15

𝐶𝑠 substituindo discos com a espessura ℎ𝑑 ± Δℎ, em seguida realiza-se a análise dos16

automodos da metasuperfície para os diferentes valores do parâmetro de perturbação Δℎ.17

As correspondentes soluções das autofunções são coletadas na Figura 25(a) para diferentes18
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perturbações. A perturbação na qual os modos ATO e TO existem na mesma frequência1

(i.e., se cruzam) é destacada por uma linha tracejada horizontal (Fig. 25(a)). E este ponto2

é visto como uma degenerescência acidental dos dois modos, uma vez que esse estado não3

esta relacionado à simetria. As aparências dos padrões magnéticos de campo próximo dos4

modos ATO e TO são apresentados na Figura 25(b) para os oligômero não perturbado,5

onde se percebe que eles possuem diferentes orientações dos momentos de dipolo toroidal6

em cada trímero.7
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Figura 25 – (a) Distribuição de automodos, (b) padrões magnéticos de campo próximo
dos modos ATO e TO do arranjo hexagonal não perturbado (Δℎ = 0), onde
as flechas cinza e verde demonstram o fluxo de campo magnético e orientação
dos momentos de dipolo toroidal T em cada trímero, e (c) fator de qualidade
dos modos ATO e TO da metasuperfície idealizada (sem perdas, tan 𝛿 = 0),
cuja simetria do oligômero é reduzida ao grupo 𝐶𝑠 pela introdução de discos
com espessura perturbada ℎ𝑑 ± Δℎ. Parâmetros geométricos e materiais da
metasuperfície são apresentados no texto e na legenda da Fig.24.

As caraterísticas de transmissão da metasuperfície irradiada por uma onda line-8

armente polarizada são calculadas para vários valores do parâmetro Δℎ como mostrado9

na Fig.26. Quando Δℎ = 0, as características espectrais da metasuperfície são as mesmas10

para ondas de ambas polarizações 𝑥 e 𝑦, e não existem peculiaridades na transmissão dos11

modos ATO e TO Fig.26(a), confirmando a característica não-radiante desses modos.12

Para a dada perturbação da metasuperfície, os modos ATO e TO são excitados13

pelas ondas incidentes de polarização 𝑥 e 𝑦, respectivamente. Eles apresentam dois modos14

ortogonais não apenas em termos das paridades de distribuições dos seus autocampos,15

mas eles também são ortogonais no mecanismo de excitação. No entanto, a solução de16

autofunção prediz, que quando uma perturbação é introduzida, as frequências ressonantes17

sofrem um desvio (Figuras 26(b) e (c)), e para um certo valor do parâmetro de perturbação18

Δℎ, estes modos são excitados na mesma frequência (Figura 26(d)), mas para polarizações19

diferentes.20
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Figura 26 – Espectros de transmissão da metasuperfície idealizada (sem perdas, tan 𝛿 = 0)
com simetria 𝐶𝑠 da supercélula unitária hexagonal. Parâmetros geométricos e
material da metasuperfície são apresentados na Fig.24.

4.4 Experimentos para supercélula unitária hexagonal1

No estudo experimental que segue, foi construído um protótipo de metamaterial2

baseado em supercélulas unitárias de simetria 𝐶(1)
𝑠 , uma vez que esse modelo fornece o3

acoplamento efetivo do metamaterial com a onda incidente linearmente polarizada para4

ambos modos ATO e TO. O arranjo foi montado sobre um substrato dielétrico utilizando5

discos de cerâmica de micro-onda de baixa perda e alta permissividade.6

As medidas experimentais foram realizadas de forma similar ao apresentado em 4.2.7

Em particular, os estudos experimentais foram performados no intervalo de microondas de8

8 - 15 GHz, usando o equipamento Rohde & Schwarz ZVA50 Vector Network Analyzer9

como plataforma de medida (detalhes no anexo E).10

Os resultados das medidas são apresentados na Figura 27. Nessa figura está incluso11

uma imagem real do protótipo do metamaterial, os espectros simulado e medido e padrões12

de campo elétrico próximo plotados nos comprimentos de onda correspondentes. As perdas13

reais do material (tan 𝛿) existente nos constituintes no metamaterial foram levados em14

conta.15

A partir dos dados experimentais, pode-se concluir que esses dados estão em bom16

acordo com os resultados simulados. As medidas realizadas confirmam a existência de17

ressonâncias dependentes da polarização para os modos ATO e TO. Além disso, ambas as18

ressonâncias se manifestam em um metamaterial com perda. O modo TO possui um fator19

de qualidade mais baixo, e este pode ser facilmente detectado no experimento.20

As características calculadas e medidas do campo elétrico próximo mostram uma21

diferença fundamental nestes dois tipos de ordens de dipolo toroidal. Para o modo ATO,22

o campo elétrico próximo fica confinado nos centros das minicélulas, enquanto este é23
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Figura 27 – Espectros de transmissão simulado e medido e padrões ressonantes da parte
real e fase da componente 𝑧 do campo elétrico próximo para um arranjo real
com simetria 𝐶(1)

𝑠 da supercélula unitária hexagonal. O arranjo é irradiado
pelas ondas polarizadas (a) em x e (b) em y para excitar os modos ATO e
TO, respectivamente. A figura interna apresenta uma foto do protótipo do
metamaterial. Parâmetros do protótipo são: 𝜀𝑑 = 22 ± 1, tan 𝛿 ≈ 1 × 10−3,
𝑟𝑑 = 4, ℎ𝑑 = 3, 5, Δℎ𝑑 = −1 (𝜃 ≈ 0, 71), 𝜀𝑠 = 1, 1, ℎ𝑠 = 10, 𝑎𝑑 = 9, 𝑝 = 27.
Todos os parâmetros geométricos são fornecidos em milímetros.

praticamente nulo no centro das supercélulas unitárias hexagonais. Nos trímeros, pode-1

se notar a distribuição alternada da parte real da componente normal (𝐸𝑧) do campo2

elétrico próximo. Essa distribuição alternada é adicionalmente confirmada pelo padrão3

de fase da componente 𝐸𝑧 (ver Fig.27(a)). Contrariamente, para o modo TO, o campo4

elétrico próximo possui um ponto “quente” brilhante no centro das supercélulas unitárias5

hexagonais, complementado pelos pontos quentes de menor intensidade no centro de6

cada minicélula. A concentração de campo máximo é alcançada fora das partículas7

dielétricas, a qual pode ser considerada como uma assinatura do modo dipolo toroidal (ver8

Fig.27(b)). Dessa forma, temos duas condições diferentes do campo de concentração no9

mesmo metamaterial, onde a forma da concentração do campo é determinada apenas pela10

polarização dada pela onda incidente.11

4.4.1 Experimentos para supercélula unitária hexagonal com degenerescência12

acidental13

Esta seção reporta a validação experimental do efeito de degenerescência acidental14

dos modos ATO e TO estudados numericamente na subseção 4.3.2.1. Tal validação15

experimental segue como uma extensão dos estudos numérico e experimental para o16

arranjo com simetria 𝐶𝑠 da supercélula unitária.17

De forma similar as outras seções experimentais, a validação do efeito de degene-18

rescência acidental foi realizada em um experimento de micro-onda, no qual partículas19
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Figura 28 – Espectros de transmissão simulado (linhas tracejadas) e medido (linhas sólidas)
e padrões ressonantes da parte real e fase da componente 𝑧 do campo elétrico
próximo para a metasuperfície real (perda, tan 𝛿 = 1×10−3) com simetria 𝐶(1)

𝑠

do oligômero hexagonal. A metasuperfície é irradiada por ondas polarizadas
em 𝑥 (linhas vermelhas) e em y (linhas azuis) para excitar os modos ATO e
TO, respectivamente. As pertubações foram de (a) Δℎ = −1, 0 e (b) Δℎ = 1, 5,
fornecidas em milímetros, os demais parâmetros geométricos são os mesmos
da Fig. 24.

de cerâmica foram organizadas em um suporte personalizado feito de uma espuma rígida1

(parâmetros geométricos e material das partículas e suporte estão descritas na Metodolo-2

gia). Através do uso de um par de antenas corneta padrão (aparato descrito nas seções3

experimentais anteriores e referenciado na Figura 5 b) e anexo E).4

As características de transmissão medida para dois valores específicos do parâmetro5

Δℎ estão descritos na Fig.28 e são comparados com os resultados da simulação numérica6

de uma meta superfície real (com inserção de perdas). As ressonâncias correspondentes7

relacionadas à excitação dos modos ATO e TO são bem identificados nos espectros, eles8

possuem diferentes fatores de qualidade, como mostrado nas Figs. 25,26. As frequências9

ressonantes dos modos ATO e TO ficam trocadas quando o parâmetro Δℎ aumenta, o que10

confirma a presença do ponto de cruzamento no espaço de parâmetro.11

Como já descrito nas seções experimentais anteriores, um sistema de escaneamento12

de campo próximo foi utilizado para o mapeamento da parte real e fase da componente 𝐸𝑧13

do campo elétrico próximo nas frequências correspondentes. Estes campos foram medidos14

a 1 mm de distância acima da metasuperfície por meio de uma sonda movendo-se com15

o incremento de 1 mm na direção horizontal. Os mapas de cor medidos confirmam as16

distribuições distintas e a concentração dos campos elétricos próximos dos modos ATO e17

TO.18
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5 CONCLUSÃO1

Neste presente trabalho, nós propomos e estudamos metamateriais totalmente2

dielétricos compostos de células unitárias quadrada, retangular, losangular e hexagonal3

baseadas em trímeros, os quais são capazes de suportar dois tipos de ordens de dipolo4

toroidal. Essas ordens ou modos se diferem pela distribuição dos momentos dipolo toroi-5

dal no trímeros, onde os arranjos co-direcional (simétrico) e alternado (anti-simétrico)6

correspondem aos modos TO e ATO, respectivamente.7

Uma nova aproximação teórica baseada na teoria de grupo magnético foi desen-8

volvida para analisar o mecanismo de excitação dos modos pelo campo de uma onda9

linearmente polarizada normalmente incidente. O mecanismo implica a quebra de simetria10

na célula unitária do metamaterial. Foi revelado também que o modo ATO pode ser11

excitado em metamateriais cujas supercélulas unitárias possuam simetrias geométricas12

𝐶2𝑣, 𝐶2, 𝐶𝑠, enquanto o modo TO pode ser excitado apenas nas supercélulas com simetria13

𝐶𝑠. Todas essas simetrias podem ser performadas por diferentes arranjos de trímeros14

perturbados na supercélula unitária.15

Foi demonstrado que a aproximação por grupos magnéticos simplifica enormemente16

a análise dos arranjos e fornece uma percepção física mais profunda do mecanismo de17

excitação dos modos toroidais.18

Encontramos que através do ajuste dos parâmetros de perturbação dos trímeros, é19

possível excitar os modos ATO e TO com a mesma frequência e no mesmo metamaterial20

por uma onda com polarização ortogonal, isso foi denominado de degenerescência acidental.21

A excitação desses modos resulta em características diferentes da localização de campo22

elétrico próximo, as quais têm um potencial significante para várias aplicações práticas.23

Além disso, os metamateriais investigados nesse trabalho são escalonáveis para24

operarem em um intervalo amplo do espectro eletromagnético e portanto, constituindo uma25

plataforma de interação eficiente da luz-matéria para as tecnologias da próxima geração,26

no que diz respeito à absorção melhorada, chaveamento não-linear, (bio-)sensoriamento e27

outras aplicações da fotônica.28
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ANEXO A – Teoria de Grupos1

Definição. Um conjunto com uma lei de composição associativa, possuindo um2

elemento identidade e sob o qual todo elemento é inversível, é dito ser um grupo.3

Em outras palavras, um grupo G é um conjunto G com uma operação4

G × G −→ G
(𝑎, 𝑏) ↦−→ 𝑎 · 𝑏 (A.1)

satisfazendo as seguintes condições:5

(i) A operação é associativa

𝑎 · (𝑏 · 𝑐) = (𝑎 · 𝑏) · 𝑐, ∀ 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ G. (A.2)

(ii) Existe um elemento identidade(neutro)

∃ 𝑒 ∈ G tal que 𝑒 · 𝑎 = 𝑎 · 𝑒 = 𝑎, ∀ 𝑎 ∈ G. (A.3)

(iii) Para cada elemento 𝑎 ∈ G existe um elemento inverso 𝑎−1 ∈ G tal que

𝑎 · 𝑎−1 = 𝑎−1 · 𝑎 = 𝑒. (A.4)

O grupo é abeliano ou comutativo se:6

(iv) A operação é comutativa, ou seja,

𝑎 · 𝑏 = 𝑏 · 𝑎, ∀𝑎, 𝑏 ∈ G. (A.5)

Exemplos.7

I. O conjunto Z dos inteiros é um grupo com respeito à adição. A operação é associativa,8

zero é o elemento identidade, e −𝑎 é o inverso de 𝑎.9

II. (Q, +), (R, +), (C , +) são grupos (aditivos) abelianos.10

III. (Q ∖ {0}, ·), (R ∖ {0}), ·), (C ∖ {0}, ·) são grupos (multiplicativos) abelianos.11



ANEXO A. Teoria de Grupos 77

A.1 Elementos de simetria pontual na notação de Schöenflies1

No sistema de Schöenflies, uma rotação por um número n por 2𝜋/𝑛 (onde 𝑛 é um2

número inteiro, em nosso caso 𝑛 = 2, 3, 6) sobre o eixo 𝑧 é denotada pelo símbolo 𝐶𝑛3

(𝐶 significa Cyklus). O símbolo 𝜎𝑣 (o índice 𝑣 indica vertical) define a reflexão no plano4

passando através desse eixo. O símbolo 𝜎𝑑 (o índice 𝑑 indica diagonal) designa um plano5

espelho contendo o eixo, o qual é diagonal ao plano já existente 𝜎𝑣.6

Os grupos com um eixo de simetria são denotados por 𝐶𝑛. Note que nesse caso,7

as notações para os elementos do grupo e os próprios grupos coincidem. Por exemplo, o8

simbolo 𝐶2 denota a operação de sobre um eixo por 𝜋, e ele também pode denotar o grupo9

𝐶2 consistindo de dois elementos: a identidade 𝑒 e a rotação 𝐶2. Assim, O significado das10

notações pode ser claramente entendido a partir do contexto. O grupo 𝐶𝑛𝑣 tem um eixo11

de rotação por 𝑛 vezes 𝐶𝑛 e um número finito de planos de simetria passando através do12

eixo 𝐶𝑛. O grupo 𝐶𝑠 contém dois elementos: a identidade 𝑒 e a reflexão 𝜎𝑣.13

A decomposição de subgrupo (a árvore de grupo) do grupo 𝐶6𝑣, o qual é discutido14

no capítulo 3, é mostrado na Fig.29.15

C1

CC 32

C C6 2v

Cs

C
6v

C3v

Figura 29 – Decomposição de grupo do grupo 𝐶6𝑣. Linhas espessas e pontilhadas indicam
que o subgrupo correspondente é invariante e não é de índice 2 com respeito
ao grupo superior, respectivamente. Significa que estes dois grupos não podem
formar um grupo de terceira categoria [5].

A.2 Tabelas de teoria de grupo16

Nas tabelas 2−6, encontramos as representações irredutíveis e degeneração de17

simetria relacionadas aos grupos 𝐶6𝑣, 𝐶3𝑣, 𝐶2𝑣 e 𝐶𝑠 usados18
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Tabela 2 – Tabela de carácter do grupo 𝐶6𝑣 e grupos magnéticos de segunda e terceira
categorias, e ordens correspondentes possíveis de modo dipolo toroidal.

𝐶6𝑣 𝑒 𝐶2 2𝐶3 2𝐶6 3𝜎𝑣 3𝜎𝑑 Grupo magnético Ordem do modo
𝐴1 1 1 1 1 1 1 C6𝑣 escuro TO
𝐴2 1 1 1 1 −1 −1 𝐶6𝑣(𝐶6)
𝐵1 1 −1 1 −1 1 −1 𝐶6𝑣(𝐶3𝑣) escuro ATO
𝐵2 1 −1 1 −1 −1 1 𝐶6𝑣(𝐶3𝑣)
𝐸1 2 −2 −1 1 0 0
𝐸1 2 2 −1 −1 0 0

Tabela 3 – Representações irredutíveis do grupo 𝐶3𝑣 do trímero não perturbado.

𝐶3𝑣 e 𝐶3 𝐶−1
3 𝜎1 𝜎2 𝜎3

𝐴 1 1 1 1 1 1

𝐵 1 1 1 −1 −1 −1

𝐸

⎛⎝1 0
0 1
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Tabela 4 – Representações irredutíveis do grupo 𝐶2𝑣 e e suas relações com os grupos
magnéticos, e possíveis ordens de modo dipolo toroidal correspondentes.

𝐶2𝑣 𝑒 𝐶2 𝜎1 𝜎2 Grupo magnético Ordem do modo
𝐴1 1 1 1 1 C2𝑣 escuro TO
𝐴2 1 1 −1 −1 𝐶2𝑣(𝐶2)
𝐵1 1 −1 1−1 𝐶2𝑣(𝐶𝑠) claro ATO
𝐵2 1 −1 −1 1 𝐶2𝑣(𝐶𝑠)

Tabela 5 – Representações irredutíveis do grupo 𝐶𝑠 e suas relações com os grupos mag-
néticos de segunda e terceira categorias, e possíveis ordens de modo dipolo
toroidal correspondetes. Sobrescritos no 𝐶𝑠 denotam a orientação do plano 𝜎
no arranjo hexagonal [ver Figs. 14(g) and 14(h)].

𝐶𝑠 𝑒 𝜎𝑣 Grupo magnético Ordem do modo
𝐴 1 1 C(1)

𝑠 claro TO
𝐵 1 −1 𝐶(1)

𝑠 (𝐶1) claro ATO
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Tabela 6 – Tabela de degeneração da simetria do grupo 𝐶6𝑣 nos grupos 𝐶3𝑣, 𝐶2𝑣, 𝐶𝑠, 𝐶6,
𝐶3 e 𝐶2 [6]. Os sobreescritos em 𝐶3𝑣, 𝐶𝑠 denotam a orientação do plano 𝜎 para
o trímero isolado e arranjo hexagonal, respectivamente. [ver Figs. 14(g) and
14(h)].

𝐶6𝑣 𝐶1
3𝑣 𝐶2

3𝑣 𝐶2𝑣 𝐶(1)
𝑠 𝐶(2)

𝑠 𝐶6 𝐶3 𝐶2

𝐴1 𝐴1 𝐴1 𝐴1 𝐴 𝐴 𝐴1 𝐴 𝐴
𝐴2 𝐴2 𝐴2 𝐴2 𝐵 𝐵 𝐴1 𝐴 𝐴
𝐵1 𝐴1 𝐴2 𝐵1 𝐴 𝐵 𝐴2 𝐴 𝐵
𝐵2 𝐴2 𝐴1 𝐵2 𝐵 𝐴 𝐴2 𝐴 𝐵
𝐸1 𝐸 𝐸 𝐵1, 𝐵2 𝐴, 𝐵 𝐴, 𝐵 𝐸1 𝐸 𝐵, 𝐵
𝐸2 𝐸 𝐸 𝐴1, 𝐴2 𝐴, 𝐵 𝐴, 𝐵 𝐸2 𝐸 𝐴, 𝐴
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ANEXO B – Aproximação por combinação1

linear adaptada à simetria (SALC)2

A escolha de bases para os momentos de dipolo magnético é mostrado na Figura 30.3

Os vetores unitários m𝑖 com índices par e ímpar estão orientado paralelo e perpendicular4

aos planos de simetria, respectivamente. Detalhes dessa técnica teórica de grupo com5

aplicação à um sistema de vibração mecânica pode ser encontrada em [63,64]. É possível6

calcular SALCs utilizando a projeção dos operadores [65]:7

mΓ
𝑘𝑗 = 1

𝑔

∑︁
𝑅

𝜒Γ
𝑘𝑗(𝑅)𝑅m𝑖, (B.1)

onde o somatório é realizado com respeito aos elementos 𝑅 do grupo 𝐶3𝑣. Esses8

elementos são 𝑒, 𝐶3, 𝐶−1
3 , 𝜎1, 𝜎2, e 𝜎3. Γ é uma representação 𝐴, 𝐵, ou 𝐸 do grupo 𝐶3𝑣9

(ver tabela 3 no anexo A), 𝜒Γ
𝑘𝑗(𝑅) é a componente 𝑘𝑗-ésima da IRREP Γ do elemento 𝑅,10

𝑅m𝑖 é um elemento da base m𝑖 transformado pelo operador 𝑅, e 𝑔 é a ordem do grupo11

(𝑔 = 6, em nosso caso).12

Os autovetores normalizados do trímero são apresentados na terceira coluna da13

tabela 7. Os automodos correspondentes são também identificados realizando a simulação14

de onda completa em [66]. Note que os modos dipolos 𝐷𝑥 e 𝐷𝑦 são degenerados, porque15

pertencem a mesma 2D IRREP 𝐸 e são ortogonais estando em linhas diferentes desta16

IRREP. O mesmo é válido para os modos quadrupolo 𝑄1 e 𝑄2.17

σ

σ σ

1

2 3

m
1

m
2

m
3

m
4

m
5

m
6

Figura 30 – Base adaptada de simetria para o trímero com a simetria 𝐶3𝑣.
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Tabela 7 – Automodos do trímero com simetria 𝐶3𝑣 em termos dos vetores m𝑖.

IRREP Imagem do automodo Descrição

𝐴

σ

σ σ

1

2 3

m
2

m
4

m
6

Modo toroidal
m2+m4+m6√

3

𝐵

σ

σ σ

1

2 3

m
1

m
3

m
5

Modo radial
m1+m3+m5√

3

𝐸
primeira linha

σ

σ σ

1

2 3

Modo dipolo 𝐷𝑦
2m1−m3−m5√

6 + m4−m6√
2

𝐸
primeira linha

σ

σ σ

1

2 3

Modo quadrupolo 𝑄1
2m1−m3−m5√

6 − m4−m6√
2

𝐸
segunda linha

σ

σ σ

1

2 3

Modo dipolo 𝐷𝑥
2m2−m4−m6√

6 − m3−m5√
2

𝐸
segunda linha

σ

σ σ

1

2 3

Modo quadrupolo 𝑄2
2m2−m4−m6√

6 + m3−m5√
2
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ANEXO C – Teoria de circuito de trímero1

Um circuito equivalente ℛ𝐿𝐶 de um disco dielétrico em uma ressonância pode2

ser descrito via impedância 𝒵=ℛ + j𝒳 , onde ℛ é a resistência e 𝒳 é a reatância. Se3

considerarmos um esquema em série ℛ𝐿𝐶, a impedância e frequência de ressonância são4

𝒵 = ℛ + j(𝜔ℒ − 1/𝜔𝒞) e 𝜔0 = 1/
√

ℒ𝒞, respectivamente.5

O parâmetro de inclinação de reatância 𝑥 do circuito é definido como6

𝑥 = 𝜔0

2
𝑑𝒳
𝑑𝜔

⃒⃒⃒⃒
⃒
𝜔=𝜔0

= 𝜔0ℒ = 1
𝜔0𝒞

. (C.1)

Em um caso de banda estreita, a reatância é

𝒳 ≈ 𝜔0ℒ
2Δ𝜔

𝜔0
= 𝑥

2Δ𝜔

𝜔0
, (C.2)

onde Δ𝜔 = (𝜔 −𝜔0). Se 𝒵 inclui perdas internas e de radiação, o fator de qualidade7

carregado do circuito é8

𝑄𝐿 = 𝜔0ℒ
ℛ

= 𝑥

ℛ
, (C.3)

e a largura de banda (BW) fracional −3dB do ressonador é definida como BW =9

𝜔0/𝑄𝐿.10

Um trímero composto de três ressonadores podem ser representados por três11

circuitos ℛ𝐿𝐶 conectados em série. A condição ressonante para este contorno é12

𝒳1 + 𝒳2 + 𝒳3 = 0. (C.4)

Para o trímero perturbado discutido na parte principal deste trabalho, temos13

𝒳3 = 𝒳2 e 𝜔3 = 𝜔2. Das equações (C.2) e (C.4) pode-se derivar a condição para a14

frequência ressonante do modo toroidal 𝜔T no trímero:15

𝜔T = 𝜔1𝜔2(𝑥1 + 2𝑥2)
2𝑥2𝜔1 + 𝑥1𝜔2

, (C.5)

onde 𝜔𝑖 e 𝑥𝑖 (𝑖 = 1, 2) são as frequências ressonantes e os parâmetros de inclinação16

de reatância dos ressonadores individuais, respectivamente. Se as larguras de linha das17

ressonâncias são iguais (i.e., 𝑥2 = 𝑥1), a equação (C.5) é reduzido a18

𝜔T = 3𝜔1𝜔2

2𝜔1 + 𝜔2
. (C.6)
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Desta equação, é possível concluir que a frequência 𝜔T sempre se situa entre 𝜔1 e1

𝜔2, desde que 𝒳1 e 𝒳2 tenha diferentes sinais apenas neste intervalo e, portanto, a equação2

(C.4) pode ser satisfeita. Para o caso 𝜔2 = 𝜔1, a condição 𝜔T = 𝜔2 é valida como esperado.3

O espaçamento espectral normalizado entre 𝜔T e 𝜔2 é4

𝜔T − 𝜔2

𝜔2
= 𝜔1 − 𝜔2

2𝜔1 + 𝜔2
≈ 𝜔1 − 𝜔2

3𝜔2
. (C.7)

Nota-se da equação (C.7) que a perturbação mais alta (i.e., a maior diferença entre5

𝜔1 e 𝜔2), quanto mais espaçamento entre as frequências 𝜔T e 𝜔2.6



84

ANEXO D – Breve descrição dos grupos1

magnéticos2

Operador de reversão temporal. O operador de reversão de tempo 𝒯 pode ser3

um elemento dos grupos magnéticos entrando nesses grupos ou separadamente ou em4

combinação com elementos da simetria geométrica. O operador 𝒯 muda o 𝑡 (𝑡 → −𝑡) sinal5

do tempo, comuta com todos os elementos da simetria geométrica, e tem a propriedade6

𝒯 𝒯 = 𝒯 2 = 𝑒, onde 𝑒 é o elemento da unidade do grupo.7

Em particular, o operador 𝒯 inverte as velocidades e muda as direções de corrente,8

sinais de fluxos magnéticos, campos magnéticos, momentos toroidais, vetor de onda, e9

vetor de Poyting. Todas essas quantidades são ímpares no tempo.10

Categorias de grupos magnéticos. Existem três categorias de grupos magnéticos11

pontuais discreto e contínuo. O grupo da primeira categoria 𝐺 consiste de um subgrupo12

unitário 𝐻 (em nosso caso, ele contém os elementos de rotação-reflexão usuais) e produtos13

de 𝒯 com todos os elementos de 𝐻. O grupo completo é então 𝐻 + 𝒯 𝐻 incluindo 𝒯 = 𝒯 𝑒14

(esses grupos também são chamados de grupos não-magnéticos, ver a primeira coluna da15

Tabela 8).16

No caso de grupos magnéticos da segunda categoria G, não existe nenhum elemento17

de grupo pontual combinado com o operador de reversão temporal 𝒯 , e 𝒯 não é ele18

mesmo um elemento dos grupos. A nomenclatura e notações dos grupos da primeira19

(não-magnético) e segunda (magnético) categoria coincidem. Portanto, para distingui-los,20

utilizamos letras em negrito para denotar os grupos de segunda categoria (ver a segunda21

coluna da Tabela 8).22

Tabela 8 – Conteúdo de grupos magnéticos de simetria

1a categoria 2a categoria 3a categoria
𝐺 = 𝐻 + 𝒯 𝐻 G 𝐺(𝐻) = 𝐻 + 𝒯 𝐻 ′, 𝐻 ′ ̸= 𝐻
incluindo 𝒯 sem 𝒯 𝒯 apenas em combinação

com roto-reflexões

O sistema Schöenflies é particularmente adequado para a notação de grupos23

magnéticos da terceira categoria. Neste caso, a notação apresenta explicitamente a estrutura24

do grupo, i.e., o subgrupo unitário (ele contém apenas elementos da simetria geométrica)25

e os elementos antiunitários (esses elementos são o produto do operador 𝒯 e um elemento26

da simetria geométrica).27
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Em adição aos elementos de reflexação-rotação do subgrupo 𝐻 de operadores1

geométricos puros, os grupos magnético da terceira categoria 𝐺(𝐻) também contém os2

elementos, os quais são o produto de 𝒯 e os elementos de simetria geométrica usuais.3

Estes elementos combinados causam a existência dos chamados anti-eixos e anti-planos de4

simetria. O grupo completo é 𝐻 + 𝒯 𝐻
′ sem 𝒯 . Note que os elementos de 𝐻

′ são diferentes5

daqueles de 𝐻 (ver a terceira coluna da Tabela 8).6

Elementos geométricos de um grupo magnético da terceira categoria formam um7

subgrupo de índice 2. Significa que em cada grupo de terceira categoria, existe um número8

igual de elementos com e sem 𝒯 (ver Fig.29). Em contraste aos grupos de primeira categoria,9

o operador 𝒯 em si não é um elemento dos grupos magnéticos da terceira categoria.10

D.1 Simetria magnética “dinâmica” de campo magnético alternado11

e momentos dipolo toroidal12

O termo simetria dinâmica é comumente usado em sistemas clássicos e quânticos,13

quando descrevendo interações dinâmicas e revelando as relações entre dinâmica e geometria14

(a descrição da simetria dinâmica baseia-se nos grupos de Lie). Em particular, na teoria15

eletromagnética clássica, a simetria dinâmica esta relacionada a invariância das equações16

de Maxwell sob as transformações de grupo conforme [67]. Em nosso presente trabalho, a17

noção de simetria “dinâmica” possui outro sentido e o mesmo é elucidado a seguir.18

A teoria de grupos não-magnéticos é frequentemente usado para descrever pro-19

priedades óticas de metamateriais sem inclusões magnéticas (ver [68]), enquanto uma20

aplicação tradicional de grupos magnéticos está relacionado a descrição de sistemas com21

um campo magnético estático e uma magnetização estática nas substâncias magnéticas.22

Um campo magnético externo estático juntamente com a simetria geométrica dos meios23

constituintes define a simetria do sistema magnético inteiro. Isto é usado, por exemplo,24

para calcular a composição dos tensores de permissividade e permeabilidade (i.e., para25

impor algumas restrições sobre os elementos desses tensores) e também para definir a26

estrutura de matrizes de espalhamento [5].27

Nós consideramos dois campos magnéticos alternados com diferentes simetrias.28

Eles são os campos da onda incidente e do modo dipolo toroidal. Embora, esses campos29

magnéticos interajam em um ambiente não-magnético do arranjo de partículas dielétricas,30

uma aproximação baseada em grupos magnéticos faz possível obter um entendimento físico31

mais aprofundado no problema de excitação de modo toroidal.32

Seja um trímero baseado em um triângulo equilátero iluminado por uma onda33

normalmente incidente linearmente polarizada com vetor de onda k. Para a geometria34

escolhida do problema, o campo magnético da onda incidente H encontra-se no plano 𝑥-𝑦,35
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aqui supõe-se também que um modo dipolo toroidal é excitado no trímero. Este modo1

aparece de um fluxo circular do campo magnético h, o qual encontra-se também no plano2

𝑥-𝑦. A aparência dos vetores H e h são dados na Fig.31.3

H Hh

(b)(a)

m1

m2m3

y

xz

σ

E

Hk

T h

Figura 31 – (a) Campos elétrico E e magnético H de uma onda incidente com vetor de
onda k e campo magnético circular h de um modo dipolo toroidal idealizado.
(b) Orientação dos momentos dipolo magnético m𝑖 (𝑖 = 1, 2, 3) e momento
dipolo toroidal T no campo magnético H da onda incidente para o trímero
com plano de simetria 𝜎.

Para relacionar as simetrias dos campos magnéticos da onda incidente H e do4

modo dipolo toroidal h, dois pré-requisitos devem ser satisfeitos: (1) o loop do campo5

magnético h é uniforme ao longo de sua circunferência e (2) um desvio de fase entre os6

campos H e h é ausente. Isto significa que estas duas grandezas dinâmicas estão em fase7

sendo consideradas em um instante de tempo. Esse tempo pode ser fixado em um momento8

arbitrário, por exemplo, quando os campos alcançam seus valores máximos durante o9

período de oscilação.10

Na simetria não-magnética, o campo magnético H tem apenas um elemento de11

simetria, ou seja, o plano perpendicular ao vetor H. Na simetria magnética, o campo12

magnético H pode ser descrito pela simetria magnética 2D (no plano 𝑥-𝑦), ou seja, pelo13

grupo da terceira categoria 𝐶2𝑣(𝐶𝑠), o qual contém os seguintes elementos e antielementos:14

∙ o elemento unitário 𝑒,15

∙ o antieixo 𝒯 𝐶2 ao longo do eixo 𝑧,16

∙ o plano vertical 𝜎1 perpendicular ao vetor H (o plano 𝑥 = 0),17

∙ o antiplano vertical 𝒯 𝜎2, paralelo ao vetor H (o plano 𝑦 = 0).18

Neste grupo, o operador de reversão temporal 𝒯 está combinado com os elementos19

geométricos da simetria 𝐶2 e 𝜎2.20

No caso ideal, o campo magnético h do modo toroidal apresenta um círculo (ver21

Figura 31). Considerando o plano 𝑥-𝑦 onde o círculo está situado, o grupo de simetria22
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2D de h é C∞𝑣 da segunda categoria com o eixo 𝑧 de ordem infinita C∞, e um número1

infinito dos planos de simetria 𝜎𝑣 passando através desse eixo. O operador de reversão2

temporal 𝒯 não é o elemento de C∞𝑣, uma vez que, quando 𝑡 → −𝑡, o sinal de h muda.3

Comparando as simetrias dos campos, pode-se notar que os campos H e h tem o4

antieixo 𝒯 𝐶2 e o eixo 𝐶2, respectivamente. Além disso, o campo H tem o antiplano 𝒯 𝜎,5

enquanto o campo h tem o plano 𝜎, o qual coincide com 𝒯 𝜎. 𝒯 𝐶2 e 𝐶2, e também 𝒯 𝜎6

e 𝜎 são incompatíveis entre si. Essa incompatibilidade pode ser considerada como uma7

regra de seleção. Portanto, em uma dada simetria, a excitação do modo dipolo toroidal8

tendo um fluxo circular de h induzido pelo campo H é impossível.9

No caso realístico, em um trímero isoldado, existe uma autosolução particular,10

onde os três dipolos magnéticos no plano m𝑖 (𝑖 = 1, 2, 3) aparecem estar arranjados na11

forma de head-to-tail (cabeça à cauda), ver Fig. 31(b). No regime linear, o momento m do12

dipolo magnético no disco dielétrico é proporcional ao campo magnético incidente H, i.e.,13

m = 𝛼H, onde 𝛼 é a polarizabilidade magnética. Para o trímero baseado em um triângulo14

equilátero, sua descrição é feita pela simetria 𝐶3𝑣, com o eixo 𝐶3 dirigido ao longo do eixo15

𝑧 e três planos de simetria 𝜎. Evidentemente, o arranjo de três dipolos magnéticos m𝑖16

herdam a simetria magnética C3𝑣, neste caso, a excitação do modo dipolo toroidal no17

trímero por um campo incidente H não é possível [59].18

A excitação do modo dipolo toroidal no trímero se torna possível depois da remoção19

do eixo 𝐶3 e dois planos de sus simetria 𝜎. Isso pode ser feito pela introdução de alguma20

perturbação a geometria do trímero (e.g., pela mudança nas dimensões geométricas ou21

parâmetros materiais de um disco no trímero [59]. Essa perturbação reduz a simetria22

geométrica do trímero ao grupo 𝐶𝑠. Note que a posição do disco perturbado no trímero23

define a orientação do seu plano de simetria 𝜎, e, consequentemente, impõe um vinculo24

sobre a orientação do vetor H necessário para a excitação do modo dipolo toroidal.25
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ANEXO E – APROXIMAÇÃO1

EXPERIMENTAL2

A abordagem experimental apresentada nesse anexo, bem como os resultados3

obtidos através da mesma nas seções experimentais do texto principal, foram feitas pela4

colaboração com o grupo do professor Vladimir Tuz da Universidade de Jilin na China.5

E.1 Preparação das amostras6

Os protótipos de metasuperfícies foram fabricados e experimentalmente investi-7

gados na região do espectro eletromagnético de micro-ondas. Três conjuntos de discos8

dielétricos foram feitos de compósito cerâmico polimérico Taizhou Wangling TP-series,9

cuja permissividade é 𝜀𝑑 = 22 ± 1 e a tangente de perda é tan 𝛿 = 1 × 10−3 em 10 GHz.10

Os discos dielétricos possuem o mesmo diâmetro de 8 mm, enquanto suas espessuras são11

de 3,5 mm, 5 mm e 2,5 mm. Para organizar eles, um arranjo de buracos foi fresado (má-12

quina citada no texto de experimentos) em um suporte customizado feito de um material13

Styrofoam (substrato), cuja permissividade relativa é 𝜀𝑠 = 1, 05 ± 0, 05. A espessura do14

suporte é 10 mm e a profundidade do buraco é 5 mm para trímeros em células unitárias15

quadrada e retangular, e de 3,5 mm em células unitárias losangular e hexagonal. Os discos16

usados para compor os trímeros perturbados, bem como outros parâmetros geométricos17

das metasuperfícies, estão descritos nas seções do texto principal.18

E.2 Medida do coeficiente de transmissão19

Os espectros de transmissão tem sido medidos por uma técnica habitual, na qual20

as medidas são realizadas na região de campo próximo radiante e então são transformadas21

na região de campo distante, como na referência [69]. Durante a investigação os protótipos22

foram posicionados a uma distância de 2,5 m de uma antena corneta circular que emite23

ondas linearmente polarizadas trabalhando no intervalo de frequência 8-15 GHz. A antena24

gera uma onda quase-plana de polarização desejada, além disso, ela é conectada a porta do25

Rohde & Schwarz ZVA50 Vector Network Analyzer (VNA) por um cabo coaxial de 50 Ohm.26

Uma sonda dipolo eletricamente pequena orientada em paralelo ao plano da metasuperfície27

e conectada a segunda porta do VNA foi utilizada para detectar a componente de campo28

elétrico correspondente. A configuração experimental é apresentada na Fig.32(a), para29

uma metasuperfície com célula unitária hexagonal (a configuração é similar para os outros30

tipos de células unitárias). Para escanear uma certa área no plano 𝑥 − 𝑦, um sistema31
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de escaneamento automático tridimensional do tipo Linbou NFS03 foi utilizado. A área1

varrida (200 x 200 mm) foi escolhida um pouco menor do que o tamanho da amostra,2

a fim de reduzir os efeitos dos lados da amostra nos resultados medidos. Durante as3

medidas a sonda foi automaticamente movida no plano 𝑥 − 𝑦 sobre a área varredura com4

um passo de 5 mm a uma distância de 50 mm acima da superfície do protótipo. Em5

cada posição da sonda ambas a amplitude e fase da componente transversa do campo6

elétrico foram observadas no intervalo de frequência de interesse. O mesmo valor do campo7

elétrico na ausência do protótipo foi medido como uma referência e o procedimento de8

pós-processamento foi realizado para obter o coeficiente de transmissão [69]. Para reduzir9

as reverberações indesejadas entre a antena e a metasuperfície, a técnica de limitação de10

tempo é aplicada.11

Figura 32 – (a) Imagem da configuração experimental com uma metasuperfície totalmente
dielétrica, e (b) a técnica de mapeamento do padrão de campo próximo.

E.3 Medida de campo próximo12

Para a medida de mapeamento de campo próximo da componente longitudinal do13

campo elétrico na frequência de interesse (ressonância do modo toroidal), um sistema de14

escaneamento automático tridimensional do tipo Linbou NFS03 foi adotado para observar15

diretamente a distribuição de campo eletromagnético próximo a uma distância de 1 mm16

acima da superfície do protótipo como mostrado na Fig.32(b). A mesma antena de corneta17

é conectada a porta 1 da VNA e uma antena monopolo perpendicularmente orientada18

à amostra é conectada a segunda porta. A sonda foi automaticamente movida no plano19

𝑥 − 𝑦 sobre a área de varredura (94 x 54 mm), com um passo de 1 mm na distância de 120

mm acima da superfície do protótipo. Em cada posição da sonda ambas a amplitude e fase21

da componente longitudinal do campo elétrico foram medidas. A distribuição simulada e22

medida da parte real da componente longitudinal do campo elétrico das metasuperfícies23

estudadas nesse trabalho são fornecidos nas seções experimentais.24
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